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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat strategii komunikační 

kampaně, kterou uplatnila mezinárodní společnost Red Bull Česká 

republika, s.r.o. při uvedení nového produktu na český trh, ná-

sledně provést a vyhodnotit nereprezentativní kvantitativní marke-

tingový výzkum s cílem určit, zda byla kampaň úspěšná, a následně 

navrhnout případná inovační řešení komunikační kampaně, která by 

vedla ke zdokonalení komunikace zavedeného produktu a tím i ke 

zvýšení povědomí o produktu. Přestože se navrhovaná část zaměřuje 

čistě na generaci Z, je výzkumný vzorek v rámci marketingového 

průzkumu stanoven ve věkovém rozmezí 18-40 let, a to z důvodu, že 

se jedná o cílovou skupinu společnosti Red Bull a zároveň lze 

předpokládat určité rozdíly v názorech a vnímání. 
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Abstract 

The main aim of this thesis is to analyze the strategy of the 

communication campaign, which was used by the international 

company Red Bull Czech Republic while launching a new product on 

the Czech market, conduct and evaluate unrepresentative 

quantitative marketing research in order to determine whether the 

campaign was successful, and then propose possible innovative 

solutions to the communication campaign, which would lead to an 

improvement of the communication of the implemented product, thus 

to increased product awareness. Although the proposed section 

focuses purely on the Z generation, the research sample in the 

marketing survey is set to 18-40 years old, because it is a target 

group of Red Bull and some differences in opinion and perception 

can be assumed.  
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Úvod 

Trh České republiky je zcela nasycen produkty různých značek a zá-

kazníci mají na výběr mezi nekonečným množstvím nealkoholických 

nápojů různých chutí a složení. Přesto společnosti neustále uvádě-

jí na trh produkty ať už nové, nebo zdokonalené. Chtějí tím dosáh-

nout lepšího postavení na trhu, získat novou skupinu konzumentů a 

v neposlední řadě také zvýšit povědomí o značce. Společnost Red 

Bull patří k nejvýznamnějším světovým výrobcům energetických nápo-

jů a zároveň se jedná o nejúspěšnějšího výrobce energetických ná-

pojů na světě. Tato společnost v návaznosti na své aktivity takřka 

přepisuje učebnice marketingu a už od samého počátku ji lze tuto 

považovat za průkopníka inovací či objevitele nových příležitostí. 

Na základě zaměstnání v marketingovém oddělení ve společnosti Red 

Bull Česká republika, s.r.o. měla autorka práce možnost být sou-

částí uvedení nového produktu Organics by Red Bull na český trh, a 

podílet se tak na komunikační kampani této řady produktů. Ke zpra-

cování této diplomové práci vedl fakt, že mezinárodní společnost 

si k původnímu vlajkovému produktu a řadě energetických nápojů vy-

tvořila nový subbrand s organickými nápoji, a otevřela si tak pro-

stor pro novou základnu konzumentů. Zda komunikační kampaň natolik 

velké změny byla adekvátní a mířená na všechny cílové skupiny, 

přiblíží výsledky v praktické části práce.   

 

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat strategii komunikační 

kampaně, kterou uplatnila mezinárodní společnost Red Bull Česká 

republika, s.r.o. při uvedení nového produktu na český trh, ná-

sledně provést a vyhodnotit nereprezentativní kvantitativní marke-

tingový výzkum s cílem určit, zda byla kampaň úspěšná, a následně 

navrhnout případná inovační řešení komunikační kampaně, která by 

vedla ke zdokonalení komunikace zavedeného produktu, a tím i ke 

zvýšení povědomí o produktu. Přestože se navrhovaná část zaměřuje 

čistě na generaci Z, je výzkumný vzorek v rámci marketingového 

průzkumu stanoven ve věkovém rozmezí 18-40 let, a to z důvodu, že 

se jedná o cílovou skupinu společnosti Red Bull a zároveň lze 

předpokládat určité rozdíly v názorech a vnímání. 

 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktic-

kou. Teoretická část definuje na základě rešerše domácí a zahra-

niční literatury teoretická východiska a odborné pojmy a je výcho-

diskem pro zpracování praktické části. Teoretická část se zabývá 

marketingem a jeho trendy, dále marketingovou komunikací, značkou 
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a především komunikační kampaní a jejím obsahem. Stěžejní literár-

ní zdroje jsou Marketing management od Philipa Kotlera a Kevina 

Lane Kellera; Moderní marketingová komunikace od Přikrylové a ko-

lektivu; Strategic Integrated Marketing Communication od Larry 

Percyho a odborné internetové články. Praktická část charakterizu-

je společnost Red Bull Česká republika, s.r.o., seznamuje 

s uvedením nové produktové řady Organics by Red Bull na český trh, 

následně analyzuje strategii komunikační kampaně, zhodnocuje ji a 

na základě výsledků marketingového výzkumu předkládá inovační ná-

vrhy pro komunikační kampaň zavedených produktů, konkrétně cílené 

na generaci Z.  
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1 MARKETING A JEHO TRENDY  
Marketing je definován Kotlerem (2012, s. 38) jako proces, jehož 

prostřednictvím firma identifikuje a následně uspokojuje přání a 

potřeby svých potenciálních zákazníků. Cílem marketingu je tedy 

pochopit zákazníka, zjistit jeho potřeby a následně ovlivnit výši 

poptávky tak, aby její úroveň a načasování ovlivnily budoucí pro-

dej. Správně nastavený marketing musí probíhat po celou dobu ži-

votnosti produktu, během nějž firma vylepšuje vzhled a výkon pro-

duktu či zkoumá výsledky prodejů, čímž se marketéři snaží v zájmu 

organizace přilákat nové zákazníky a zároveň udržet ty stávající. 

Marketing tvoří v současnosti nedílnou součást fungování každé 

firmy či korporace, a pokud vhodně identifikuje potřeby zákazníka, 

vytvoří produkty, které poskytují vysokou hodnotu pro zákazníka, 

efektivně je distribuuje a komunikuje, pak na trhu snadněji uspě-

jí. 

 

Podle Paulovčákové (2015, s. 11) fungují marketingové aktivity ja-

ko udržení konkurenčního postavení na trhu, a to zejména skrze mo-

nitoring, analýzy a odhadování trendů vývoje trhu a poptávky do 

budoucna. Kotler a Armstrong (2004, s. 42) definují podstatu mar-

ketingu v uspokojování zákazníka na jedné straně a vytvářením zis-

ku na straně druhé. Percy (2018, s. 3-6) vnímá marketing jako kom-

plexní soubor činností, u nichž je majoritní důraz na přidanou 

hodnotu a správnou kombinaci komunikačních nástrojů tak, aby byla 

zajištěna jasnost, konzistentnost a maximální komunikační dopad. 

Dnešní marketéři čelí nebývalým výzvám a mimořádným příležitostem. 

Výsledkem je, že samotný proces marketingu se mění a marketingové 

technologie rozšiřují. Rozmach e-marketingu a sociálních technolo-

gií způsobují, že nákupní cesta je složitější než kdy jindy a spo-

třebitelé mají přístup k více informacím než kdy dříve. Namísto 

pouhého informování o hodnotě produktu nebo služby marketing stále 

více zahrnuje řízení vztahů, jelikož vztahy jsou založeny na po-

chopení toho, kdo je cílovým zákazníkem. 

 

Stejně každý samostatný obor, i marketing se vyvíjel. Na základě 

tohoto vývoje vzniklo několik rozdílných, vzájemně si konkurují-

cích podnikatelských koncepcí marketingových činností. Tyto kon-

cepce Kotler, Keller (2013, s. 48) dělí na: výrobní, výrobkovou, 

prodejní, marketingovou a holistickou marketingovou koncepci. 

 

Výrobní koncepce je jedním z nejstarších podnikatelských přístupů 
vůbec. Je založena na domněnce, že spotřebitelé preferují produk-
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ty, které jsou snadno dostupné a levné. Manažeři soustředící se na 

tento koncept se zaměřují na dosažení vysoké efektivity výroby, 

nízkých nákladů a společné distribuce. Tato výrobní orientace má 

smysl například v rozvojových zemích, kde spotřebitelé mají větší 

zájem o získání produktu, nebo ve chvíli, kdy se marketéři snaží o 

rozšíření trhu. Druhá, výrobková koncepce spočívá v tom, že spo-
třebitelé zvýhodní ty produkty, které nabízejí nejvyšší kvalitu 

nebo inovativní funkce. Manažeři se zaměřením na tento koncept se 

tedy soustředí na výrobu kvalitních výrobků a jejich postupné 

zlepšování. Předpokládají, že kupující obdivují dobře vyrobené vý-

robky a mohou hodnotit kvalitu a výkon. Tito manažeři jsou však 

někdy zaslepeni ve vztahu se svým produktem a neuvědomují si, co 

trh skutečně potřebuje. Naopak při prodejní koncepci se manažeři 
domnívají, že pokud nebude vynaloženo dostatečného propagačního 

úsilí, neprodá se dostatečné množství vyrobených produktů. Společ-

nosti proto musí podniknout agresivní prodejní a propagační akti-

vity. Tento koncept předpokládá, že společnost má k dispozici ce-

lou řadu účinných prodejních a propagačních nástrojů, které stimu-

lují více nákupů. Většina firem uplatňuje prodejní koncepci ve 

chvíli, kdy mají nadměrnou kapacitu. Jejich cílem je prodávat to, 

co vyrábějí, spíše než dělat to, co trh opravdu chce. (Kotler, 

Keller 2013, s. 48) 

 

Marketingová koncepce je obchodní filozofie, která zpochybňuje vý-
še uvedené tři obchodní orientace. Centrální principy krystalizo-

valy v padesátých letech. Koncepce je toho názoru, že klíčem k do-

sažení svých organizačních cílů (cílů prodejní společnosti) je, 

aby společnost byla efektivnější než konkurence při vytváření, po-

skytování a oznamování hodnoty zákazníků vybraným cílovým zákazní-

kům. Marketingový koncept se opírá o čtyři pilíře: cílový trh, po-

třeby zákazníků, integrovaný marketing a ziskovost. Holistickou 
marketingovou koncepcí se rozumí komplexní přístup k tvorbě všech 
marketingových aktivit a procesů, přičemž hlavním cílem je zajis-

tit fungování firmy jako jednoho celku, přinášet prospěch všem za-

interesovaným stranám a vytvářet a upevňovat vztahy. Hlavní myš-

lenkou holistické koncepce je, že „v marketingu všechno souvisí se 

vším“, a zabývá se vzájemným působením mezi jednotlivými marketin-

govými aktivitami napříč firemní kulturou, trhem a spotřebitelem. 

Tato koncepce vznikla především jako reakce na zásadní změny 

v globalizaci, hyperkonkurenci, rozvoji internetu a společenské 

zodpovědnosti firem. Tato koncepce se tedy opírá o prvky tradiční-

ho marketingu a využívá aktuální možnosti digitálního prostředí. 

(Barčík, 2013, s. 31) Podle Heskové a Štarchoně (2009, s. 24) je 
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jednou ze strategií holistického marketingu rozpoznat nové příle-

žitosti na trhu a umět reagovat na měnící se potřeby zákazníků. 

Stěžejním faktorem holistického pojetí marketingu je spotřebitel, 

který je primárním ukazatelem spokojenosti a zdrojem hodnot a im-

pulzů určujících další vývoj firmy.  
 

Podle Barčíka (2013, s. 32) napomáhá holistický marketing 

k vytváření a udržování hodnot pro zákazníka, a umožňuje tak za-

chování dlouhodobého růstu značky. Do struktury holistického mar-

ketingu uvádí Kotler a Keller (2013, s. 49) tyto klíčové oblasti: 

interní marketing, integrovaný marketing, vztahový marketing a 

společensky odpovědný marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE KOTLERA, KELLERA (2013, S. 49)  

 

Žijeme a pracujeme ve světě bezprecedentních sociálních a techno-

logických změn, které zavedly novou úroveň konkurence pro všechny 

druhy společností. Podnikání se stává globální a zákazníci jsou 

náročnější. V současné době firmy usilují o to, aby se o zákazní-

kovi dozvěděly co nejvíce informací, a mohly tak navázat hodnotný 

a dlouhodobý vztah. K tomu je nezbytné, aby firmy využívaly nově 

přicházející trendy v oblasti marketingu. Mezi základní charakte-

ristiky moderního pojetí podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 69) 

patří především důraz na trh a zákazníky, výběr cílových segmentů, 

vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka, přímá komunikace a budo-

vání trvalých a pevných vztahů. Na druhou stranu zákazníci očeká-

vají, že se produkty i služby přizpůsobí jejich životnímu stylu a 

produkty budou více personifikované. Moderní technologie mají za 

cíl usnadnit potenciálnímu zákazníkovi rozhodování na úkor něčí 

(kdo má jeho důvěru) či vlastní zkušenosti. (Přikrylová, Jahodová, 

2010, s. 254)  

 

Další trendy v marketingové komunikaci přicházejí podle Vysekalové 

(2010, s. 134) ruku v ruce s rozvojem společnosti, globálními, 

Vztahový marketing

• Zákazníci
• Kanály
• Partneři 
• Zainteresované strany

Integrovaný marketing

• Komunikace
• Produkty a služby
• Kanály

Interní marketing

• Marketingové 
oddělení

• Vedení společnosti 
(management)

• Jiná oddělení 

Společensky 
odpovědný marketing

• Etika
• Prostředí
• Právní aspekty 
• Tržby
• Hodnota značky
• Komunita 

Schéma  1 - Struktura holistického marketingového konceptu 
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společenskými, ekonomickými a technologickými změnami, 

s fragmentací trhu a silnější odolností zákazníků vůči tradičním 

nástrojům marketingové komunikace. Podle CIM (2015) je kladen dů-

raz především na sběr, analýzu a využití marketingových informací. 

Dále je potřeba věnovat větší pozornost měření a sledování výkonu 

či investování do rozvoje a školení zaměstnanců, kteří mohou tvo-

řit konkurenční výhodu úspěšného marketingu.   

 

Veškeré níže uvedené formy marketingu, které ovlivňují tradiční 

nástroje marketingu a ukazují posun v marketingové komunikaci, ma-

jí společné cíle – budují důvěru a vztah spotřebitelů jak ke znač-

ce, tak i k produktům, vzbuzují o produkt zájem, vytváří emocio-

nální prožitky spojené s produktem a značkou. Vzhledem ke zvyšují-

cí se selektivnosti komunikace, fragmentaci médií a narůstající 

imunnosti spotřebitelů vůči klasické reklamě, která je stále méně 

považována za důvěryhodný zdroj informací, hledají firmy nové ko-

munikační způsoby, jak lépe oslovit cílové zákazníky. Vybranými 

moderními nástroji marketingové komunikace jsou Word-of-Mouth, vi-

rální marketing, guerilla marketing a content marketing, jelikož 

jsou zároveň stěžejními technikami pro pochopení praktické části 

práce.  

 

Podle Vysekalové (2010, s. 153) je Word-of-Mouth formou osobní ko-
munikace, která probíhá mezi stávajícími a potenciálními zákazní-

ky. Většina marketérů považuje tuto formu v dnešní době za nejú-

činnější komunikační nástroj, jelikož osobní doporučení má velice 

významný vliv na rozhodování spotřebitelů. Samotný proces WOM je 

podle Přikrylové, Jahodové (2010, s. 267) výstupem spokojenosti či 

nespokojenosti spotřebitelů s kvalitou produktu nebo služby.  

 

Hlavním účelem WOM je budování důvěry a vztahu spotřebitelů ke 

značkám a jejich produktům. Často je WOM založeno na upřímnosti, 

otevřenosti a individuálnímu přístupu. Nejčastěji bývá WOM stimu-

lováno jako komunikační kampaň, která musí být natolik atraktivní, 

aby se stala tématem, o němž se na veřejnosti hovoří – jde o tzv. 

druhotnou publicitu. Komunikační kampaně, které vedou primárně 

k vytvoření pozitivního WOM a druhotné publicity, se označují jako 

buzzmarketing. WOM může být rovněž předmětem guerilla kampaní. 

(Karlíček a spol., 2009, s. 30) Přikrylová, Jahodová (2010, s. 

268) uvádí, že WOM samo o sobě netvoří komunikaci, ale pouze pod-

něcuje konverzaci o značce a jejich produktech. WOM má dvě základ-

ní formy. Tou první je spontánní WOM (organické), kde jde o nefor-

mální, neorganizovaný a nepodporovaný způsob sdělení určité infor-
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mace o produktu. Na druhé straně stojí umělé WOM, které je výstu-

pem aktivit marketérů firem a je cíleně zaměřené na podporu komu-

nikace o produktu. 

 

Vzhledem k rapidnímu rozvoji moderních informačních technologií a 

internetu (sociální sítě), se v současnosti WOM komunikace vysky-

tuje stále častěji skrze online marketing, jelikož tak může zasáh-
nout mnohonásobně větší počet lidí než dříve. Jedno z dalších po-

zitivních WOM je dle Karlíčka a spol. (2009, s. 31) komunikace 

prostřednictvím názorových vůdců (opinion leaders), rovněž také 

uváděno jako influencer marketing (dvoustupňová komunikace). Podle 
online platformy Traack (2017), zaměřující se výhradně na online 

marketing, je influencer marketing označován jako proces identifi-

kace, zkoumání, spojování a podporování lidí, kteří vytváří komu-

nikaci, jež má vliv na danou značku, společnost či její produkt. 

Jedná se o určitou skupinu lidí, kteří mají v dané oblasti velký 

vliv na své okolí. Při vhodně zvolených influencerech, kteří budou 

daný produkt komunikovat, je možné pozitivně působit na velkou 

skupinu dalších spotřebitelů či zasáhnout novou cílovou skupinu 

lidí, neboť influenceři jsou v dnešní době hlavními udavači tren-

dů.  

 

Adweek (2015) vyzdvihuje aplikováním influencer marketingu hned 

několik výhod. Oproti klasickým formám komunikace je bezpochyby 

mnohem cílenější. Oslovuje sice menší skupinu lidí, ale o to efek-

tivněji působí na posílení značky či motivaci k nákupu propagova-

ného produktu. Mezi další výhody uvádí možnost zacílení na přesně 

specifikovatelnou cílovou skupinu, na kterou chtějí firmy působit. 

Další výhodou je možnost spolupráce s influencery formou barteru, 

tedy na základě produktové podpory, což je pro firmy většinou mi-

nimálním nákladem. Influencer marketing má tedy potenciál znásobit 

sílu WOM marketingu prostřednictvím klíčových lidí, které zákazní-

ci sledují a obdivují na sociálních sítích. Výhodou je také fakt, 

že tito lidé mluví za společnost, a to daleko přirozenější cestou.  

 

Virální marketing je dle definic Přikrylové, Jahodové (2010, s. 
265) forma komunikace, kdy obsah reklamního sdělení příjemce nato-

lik zaujme, že ho zcela přirozeně a nenuceně šíří dále skrze 

vlastní prostředky. Hlavním účelem této metody je snaha ovlivnit 

chování spotřebitelů, zvýšit prodeje svých produktů a povědomí o 

značce. Podle Freye (2011, s. 77) může mít virální marketing pa-

sivní či aktivní formu. Pasivní se vyznačuje samovolným hovořením 

zákazníků o produktu či službě, přičemž se firma nesnaží žádným 
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způsobem jejich chování ovlivňovat. Aktivní forma staví na předpo-

kladu ovlivňování chování spotřebitelů, což má za následek zvýšení 

prodejů produktů či povědomí o značce. Mimo prostředí internetu je 

virální marketing uváděn rovněž jako WOM. Frey (2011, s. 79) defi-

nuje důležité složky virálního marketingu, kterými jsou obsah ne-

boli kreativní nápad (myšlenka), jeho aplikování prostřednictvím 

správné formy a následné vyhodnocení jeho efektivity. Základní vý-

hody virálního marketingu zmiňují Přikrylová, Jahodová (2010, s. 

256). Jsou jimi především rychlá realizace a šíření obsahu, nízko-

nákladovost, nenáročnost a vysoká pozornost příjemců s ohledem na 

zdroj šíření. Další předností virálního marketingu jsou široké 

možnosti kreativního zpracování. V současnosti se využívají přede-

vším sociální sítě jako je Facebook, YouTube, či Instagram. Frey 

(2011, s. 79) poukazuje rovněž na možné nebezpečí aplikováním vi-

rálního marketingu. To spočívá zejména v tom, že marketéři nemají 

téměř žádnou kontrolu nad tím, jak se obsah bude šířit, jelikož po 

zahájení virální kampaně žije virus v podstatě vlastním životem.  
 

Předposlední formou je guerilla marketing, který podle Vysekalové 
(2010, s. 143) dříve sloužil převážně malým a středním podnikate-

lům, kteří neměli dostatek finančních prostředků k použití tradič-

ního marketingu, k odlišení se od své konkurence pomocí netradič-

ních metod, které využívala k propagaci. Nyní používají guerilla 

marketing zejména velké korporace s cílem upoutání pozornosti a 

vyvolání zájmu médií svým originálním řešením. K tomu firmy využí-

vají převážně ambientní (nestandardní) média, jako jsou například 

prostředky MHD, lavičky, autobusové zastávky, veřejná prostranství 

apod.  

 

Karlíček a spol. (2009, s. 25) uvádí další pozitivní charakteris-

tiky této metody, jako je například posilování vnímání značky jako 

dynamické, kreativní či oblíbené. Podle publikace Levinsona (2011, 

s. 7-9), zakladatele guerilla marketingu, je důležité při apliko-

vání guerilla marketingu investovat čas, energii, kreativitu a in-

formace, nikoli peníze. Zároveň Levinson tvrdí, že je předností 

budovat vztahy se zákazníky a mít vůli zkoušet odlišné postupy. Je 

tedy mnohem stěžejnější samotný nápad a znalost trhu než celkový 

rozpočet. Účelem této nekonvenční marketingové kampaně je dosáh-

nout maximálního efektu s minimem vynaložených zdrojů, nicméně 

často na hranici legálnosti. Guerilla marketing se soustřeďuje 

především na stávající zákazníky a vytváření plnohodnotného a 

dlouhodobého vztahu s nimi. Nejosvědčenější taktikou dle Freye 
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(2011, s. 47) je zasáhnout na nečekaném místě, zaměřit se na vyde-

finované cíle a ihned se stáhnout zpět.  

 

Příchod content marketingu lze považovat za vzestup digitálních 
médií. Jde o techniku, při které značka vytváří obsah nějakého 

druhu, například zábavná krátká videa nebo články. Ty jsou násled-

ně sdíleny v digitálních médiích s cílem přitáhnout a vzbudit zá-

jem u spotřebitele. Content se na rozdíl od klasické formy reklamy 

odlišuje tím, že jde zpravidla o neplacenou formu marketingu, a 

zároveň se soustředí na strategii pull, nikoli push. Klíčem úspě-

chu content marketingu je vytvoření kvalitního a zajímavého příbě-

hu spojeného s produktem či značkou. (Percy, 2018, s. 141) 

 

Přikrylová (2019, s. 281-283) rozděluje content marketing do čtyř 

kvadrantů matice, a sice na zábavu, inspiraci, vzdělávání a pře-

svědčování. Skrze zábavu má obsah přispívat k emocionální vazbě se 

zákazníkem a zvyšovat povědomí o produktech či značkách. Využívají 

se například krátká videa, spotřebitelské soutěže nebo virální ko-

munikace. Inspirace by rovněž měla vytvářet emocionální reakci a 

zároveň by měla přimět spotřebitele ke koupi. K tomu se stále čas-

těji využívá tzv. influencer marketing. Vzdělávání a přesvědčování 

pak slouží naopak k racionální složce uvažování. Přikrylová (tam-

též) také uvádí, že nejzdárnější content marketing funguje tehdy, 

pokud daný obsah vytváří samotní spotřebitelé, jelikož tak vykazu-

jí značnou míru důvěryhodnosti a autentičnosti.  

 

Content marketing jde zcela nad rámec tradičních marketingových 

aktivit a posiluje značky vydáváním (nebo předáváním) relevantních 

informací, nápadů a zábavy, které zákazníci oceňují. Fenomén obsa-

hového marketingu se rychle rozvíjí, protože reaguje na preference 

a potřeby spotřebitelů a dokáže zapojit potenciální i stávající 

zákazníky do komunikace, spontánně se šíří, a tím vede k vyššímu 

počtu zákazníků, potažmo vyšším prodejům a tržbám. Content marke-

ting umožňuje společnostem reagovat v reálném čase, poskytovat 

větší transparentnost a vytvořit silnou identitu značky za zlomek 

ceny tradiční marketingové taktiky a za poměrně kratší dobu. Tam, 

kde má tento přístup nejhlubší dopad, je však posílení pravomocí 

organizací k vytvoření, usnadnění a využití vlastních myšlenek. Je 

to z velké části proto, že velký sponzorovaný obsah vznikl právě z 

výměny vlastních znalostí společnosti. V současnosti se velké kor-

porace stávají vlastními mediálními společnostmi, zpravodajskými 

kancelářemi, výzkumnými univerzitami a sociálními sítěmi. Značky 

již neznamenají pouze prodej produktů, nýbrž produkují, odkrývají 
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a distribuují informace. A protože to dělají, společnost je nejen 

ekonomicky důležitou, ale i intelektuálně nezbytnou. Dobrým pří-

kladem je společnost Red Bull jakožto hlavní důkaz mimořádných vý-

sledků skrze content marketing. Špičkový obsah společnosti vyústil 

ve vytvoření interní redakční platformy Red Bull Media House. Red 

Bull vyrábí obsah, který není jen přesvědčivý, nýbrž i lukrativní 

sám o sobě, a pro společnost vyrábějící nápoje uvádí na trh zcela 

novou podnikatelskou činnost. Obsah, jenž je v souladu s adekvátní 

filozofií značek, dává společnostem novou příležitost, která nutně 

neexistovala v minulém století. Ale s příchodem internetu, sociál-

ních médií a rozptýlení znalostí v každém směru jsou společnosti v 

jedinečné pozici, aby mohly distribuovat informace, které shromáž-

dily, výměnou za diváky, čtenáře a loajalitu ke značce. (Harward 

business review, 2014) 

 

Je patrné, že za posledních několik prošel marketing velkými změ-

nami a v současnosti patří k nejdynamičtějším a nejrychleji se mě-

nícím oborům vůbec. Jedním z faktorů může být rozvoj online světa, 

který otevřel nespočet příležitostí a nových možností, jako je na-

příklad sociální marketing a další trendy marketingové komunikace.  

 

1.1 Marketingový mix jako nástroj marketingu  

Aby mohlo být dosaženo marketingových cílů na cílovém trhu, musí 

firmy využívat určitý soubor marketingových nástrojů, tzv. marke-

tingový mix, který je neodmyslitelnou součástí řízení a spolu 

s výběrem tržních segmentů a cílových trhů může následně vznikat 

marketingová strategie firmy. (Jakubíková, 2013, s. 190) Marketin-

gový mix podle Kotlera (2004, s. 105) a dalších teoretiků předsta-

vuje taktické marketingové nástroje – výrobkové, cenové, distri-

buční a komunikační politiky, které firmě napomáhají ke stanovení 

nabídky na základě přání potenciálních zákazníků na cílovém trhu. 

Paulovčáková (2015, s. 157) uvádí, že je důležité, aby marketingo-

vý mix obsahoval synergii a interakci. To znamená, že by všechny 

nástroje měly jít jedním směrem a měly by zajišťovat upevňování 

značky podporou vhodné reklamy, komunikací apod.  

 

Existuje hned několik modifikací marketingového mixu, které se 

specializují na určité prostředí či jsou specifické odlišným po-

hledem. Klasická podoba marketingového mixu, jehož autorem je 

McCarthy je tvořena čtyřmi prvky, tzv. 4P, a je složen z produktu 

(product), ceny (price), distribuce (place) a komunikace (promoti-

on).  
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Produktem se rozumí všechny výrobky či služby nabízené cílovému 
trhu. Dle definice Kotlera (2012, s. 615) může být produktem fy-

zický předmět, služba, osoba, místo, organizace, ale i myšlenky – 

cokoliv, co může být předmětem pozornosti, koupě, použití či spo-

třeby a zároveň uspokojuje přání a potřeby potenciálního zákazníka 

a cílového trhu. Jakubíková (2013, s. 200) klasifikuje produkty 

mimo jiné podle produktové hierarchie na rodiny produktů, třídy 

produktů, produktové řady, typy produktů a značky produktů. Jedná 

se o třídění podle uspokojování základních potřeb či konkrétních 

zákazníků. Různé produktové řady uspokojují odlišné požadavky a 

přání zákazníků a manažeři musejí znát tržby a zisky každé polož-

ky, musejí analyzovat, jak si produktová řada stojí vůči konku-

renčním řadám, aby dokázali určit, které položky má smysl budovat, 

rozvíjet nebo ukončit. (Kotler, Keller, 2013, s. 375) 

V souvislosti s produktovými řadami uvádí Jakubíková (2013, s. 

227) čtyři charakteristiky produktového mixu, a sice šířku, délku, 

hloubku a konzistenci. Šířka produktového mixu udává konkrétní po-

čet produktových řad, délka reflektuje celkový počet produktů 

v portfoliu, hloubka zjišťuje počet modifikací produktů a konzis-

tence uvádí míru těsnosti mezi jednotlivými položkami produktových 

řad. 

 

Kotler (2012, s. 615-616) definuje tři úrovně produktu – základní, 

vlastní a rozšířený. Základním produktem je klíčový přínos či dů-

vod, proč si zákazník daný produkt kupuje. Druhá úroveň obsahuje 

pět charakteristik, kterými jsou úroveň kvality, funkce produktu, 

design, značka a balení. Prostřednictvím obalu může firma přilákat 

pozornost zákazníků, vylepšit výkonnost produktu, snížit výrobní 

náklady, a především vytvořit velkou konkurenční výhodu na celém 

trhu. (Foret, 2006, s. 173) Samotný design produktu působí na ra-

cionální i emocionální stránku zákazníků a poskytuje funkční i es-

tetické přínosy a podle Kotlera, Kellera (2013, s. 370) je důleži-

té, aby si marketéři uvědomovali tuto sílu a důležitost vzhledu, 

pocitů a funkčnosti pro spotřebitele. Třetí úrovní je rozšířený 

produkt, který je doplněn o služby a přínosy spojené se základním 

a vlastním produktem. Další úrovní pak může být potenciální pro-

dukt, který zahrnuje všechny možné rozšíření a transformace, kte-

rými by mohl v budoucnu projít. Je to způsob, jak uspokojit stáva-

jící či nové zákazníky. (Kotler, Keller, 2013, s. 364)  

 

Cena produktu je částka, za kterou zákazník platí a zároveň ukaza-
tel hodnoty produktu. Cenu lze chápat jako významný marketingový 

nástroj, stimulaci pro zákazníka, konkurenční prostředek, zdroj 
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příjmu společnosti či manifestaci firemní kultury. (Jakubíková, 

2013, s. 271) Podle Foreta (2006, s. 188) je cena jedním 

z nejdůležitějších a nejpodstatnějších nástrojů marketingového mi-

xu, jelikož jako jediný nástroj firmě vytváří příjmy a ovlivňuje 

její prosperitu (určuje zisk a přežití firmy).  

 

Nastavení ceny produktu má velký dopad na celkovou marketingovou 

strategii, jelikož následně ovlivňuje rozsah prodeje, poptávku po 

produktu a ucelené vnímaní produktu z pohledu spotřebitele. Cenová 

politika může vycházet z různých strategií stanovení cen (pri-

cing), nicméně vždy by měla vypovídat o hlavních cílech, záměrech 

a marketingové strategii firmy či positioningu značky. Jde o hod-

notu, která je proto pro organizaci klíčová a za kterou je produkt 

dostupný pro jednotlivé zákazníky na konkrétním trhu či 

v konkrétním prostředí. (Kotler, Keller, 2013, s. 421) 

 
Tabulka 1 - Vybrané přístupy stanovení cen 

Nákladově  

orientovaná  

tvorba ceny 

Cena je stanovená kalkulací úplných nákladů a připočtenou 

marží. Metoda firmám umožňuje sledovat a řídit jejich ná-

klady, přičemž cena je pak východiskem pro rozhodování o 

možných slevách, distribučních cestách a komunikačním mixu. 

Cena orientovaná na 

poptávku 

Metoda vychází z ekonomické teorie nabídky a poptávky, kde 

by základ měla tvořit cena zákazníkem vnímané hodnoty. 

K použití této metody je nutné znát přesný názor kupujícího 

na hodnotu daného produktu.  

Konkurenčně  

stanovená cena 

Cena je stanovená na úkor ceny konkurence, která může být 

vyšší, stejná nebo nižší. Tato metoda respektuje vlastní 

náklady a poptávku jen v minimální míře.   

Cena podle  

vnímání hodnoty  

zákazníkem 

Metoda vychází z marketingové koncepce, která reflektuje 

vnímání zákazníka, pro kterého je stěžejní hodnota produk-

tu. Tato hodnota spočívá v úrovni distribuce, míře kvality 

produktu, pověsti nebo důvěryhodnosti značky apod.  

Diferenciovaná tvorba 

cen  

V této metodě jsou ceny roztříštěny podle segmentu zákazní-

ků, lokalit, cenových zón, distribučních cest apod.  

Prémiová tvorba ceny 

Cena je stanovena tak, aby spotřebiteli naznačovala, že je 

produkt „exkluzivní“ a od ostatních konkurenčních produktů 

prémiový.  

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE JAKUBÍKOVÉ (2013, S. 279-288) A LEARN MARKE-

TING (2019)  

 

V pojetí marketingové komunikace by cena měla zohledňovat faktory 

jako jsou potřebnost a užitečnost produktu, hodnoty, dostupnost, 

fixní a variabilní náklady společnosti, kupní možnosti a ochotu 
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zákazníka, cenové strategie konkurentů, marketingové strategie a 

cíle firmy, popřípadě makroekonomické faktory produktu. (Foret, 

2006, s. 193) Stanovení výše ceny produktů je podle Jakubíkové 

(2013, s. 274-280) ovlivněno působením externích a interních fak-

torů. Mezi externí faktory patří například charakter trhu, zákaz-

níků, úroveň poptávky a konkurence. Interními faktory jsou marke-

tingové cíle firmy, odlišnost produktů, náklady a firemní politi-

ka. Tabulka č. 1 znázorňuje vybrané přístupy stanovení cen. Spo-

lečnosti by neměly stavět na jedné metodě, nýbrž je vzájemně kom-

binovat.  

 

Distribuce a distribuční politika se zabývá neustálým rozhodováním 
o relevantních prodejních místech, a to tak, aby byl produkt do-

stupný co možná největšímu počtu zákazníků a podle marketingových 

strategií a interní filozofii firmy. (Jakubíková, 2013, s. 240) 

Rovněž se firmy soustřeďují na vytvoření vztahu se zákazníky, ve 

kterém distribuce vytváří přidanou hodnotu. Cílem distribuce je 

vhodným způsobem doručit produkt tam, kde je pro zákazníky ne-

jdostupnější, v čase, ve kterém chtějí mít produkty k dispozici, 

v dostatečném množství a v požadované kvalitě. Tomu předchází pře-

devším hluboké pochopení cílového trhu. Úspěch firmy nezávisí pou-

ze na kvalitě produktu, ale také na tom, jak tyto produkty dokáže 

zákazníkovi doručit, nabídnout a prodat. Distribuční politika volí 

cesty, které mohou mít charakter přímého spojení (výrobce – konco-

vý zákazník) nebo nepřímého spojení, kde mezi výrobce a koncového 

zákazníka vstupují tzv. mezičlánky, prostředníci (maloobchod, vel-

koobchod) či zprostředkovatelé. (Kotler, Keller, 2013, s. 454-465) 

 

V současné době je enormní nárůst využití osobní komunikace ze 

strany marketérů v důsledku rychlého rozvoje internetu a dalších 

faktorů. Komunikační politika je základním nástrojem, jak může 

firma komunikovat se skupinou cílových zákazníků. Podle Foreta 

(2006, s. 227-228) je celý marketing postaven právě na komunikaci 

(propagaci) a je důležité nejprve vytvořit základní předpoklady, 

kterými jsou vypracování firemní identity, kultury a příznivé 

image, přesné definování cílového zákazníka, stanovení všech mar-

ketingových strategií a cílů, definování nabídky a vymezení pozice 

na trhu oproti konkurenci, vytvoření ceny a distribuce. Kotler, 

Keller (2013, s. 515-521) definuje cíl komunikace jako vysvětlení 

spotřebiteli veškerých výhod a předností daného produktu takovým 

způsobem, který povede k porozumění a následně ke koupi produktu. 

Podle Jakubíkové (2013, s. 296-298) je hlavní cílem marketingové 

komunikace poskytování informace zákazníkům, stimulování poptávky, 
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odlišení produktů od konkurence, poukázání na užitek a hodnotu 

produktu a stabilizování obratu. Komplexní komunikační mix obsahu-

jící reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, public relations a 

přímý marketing bude popsán ve zvláštní kapitole.  

 

V současné době nestačí disponovat pouze základním modelem 4P, a 

tak musí být marketing jako moderní a neustále se rozvíjející 

obor, doplněn o další prvky moderního marketing managementu. Mar-

ketingový mix z pohledu stanovení produktové strategie a produkto-

vého portfolia k sobě pojí další 3P (people, processes, physical 

evidence). 

 

Pojem lidé (people) lze podle Švarcové (2016, s. 134) chápat 

z několika různých pohledů. Jednak je důležité, aby na cílovém tr-

hu existovalo dostatečné množství lidí, jež bude dané produkty či 

služby poptávat. Jinými slovy jde o zákazníky, kteří tvoří základ 

marketingové činnosti. Na druhou stranu jsou pro firmu stěžejní i 

zaměstnanci společnosti, jelikož jsou to právě oni, kteří doručují 

danou službu. Proto je důležité zaměstnávat a formovat správné li-

di, aby poskytli nadřazenost služby pro spotřebitele, bez ohledu 

na to, na jaké pracovní pozici se nacházejí. Pokud totiž podnik 

disponuje lidmi, kteří v produkty či služby věří, budou svou práci 

vykonávat nejlépe, jak dokážou. Jedná se o tzv. vnitřní konkurenč-

ní výhodu, která může mít velký vliv na postavení na cílovém trhu. 

(Debunked, 2017) 

 

Procesy uvnitř firmy musí být naplánované tak, aby mohly primárně 
vést k dlouhodobě udržitelným aktivitám. Jde o systematické postu-

py a kroky, které zajišťují efektivně fungující podnik. Je to na-

příklad proces doručování produktu či služby a chování jeho posky-

tovatele, jenž má zásadní vliv na spokojenost zákazníka. Procesy a 

systémy by měly být navrženy tak, aby upřednostňovaly především 

výhody zákazníka, nikoliv pohodlí společnosti. Jedním z procesů 

z pohledu firmy může být maximalizace zisku při minimálně vynalo-

žených nákladech. (CIM, 2015) 

 

Výběr neznámého produktu je pro spotřebitele do určité míry ris-

kantní krok. Tuto nejistotu lze snížit prostřednictvím materiální-
ho prostředí, které potenciálním zákazníkům pomáhá „vidět“, co na-
kupují. Jde například o reference jiných lidí, kteří mají 

s produktem či službou určitou zkušenost, jejichž doporučení je 

důvěryhodnější, jelikož jejich názory nepocházejí od společnosti. 

(Debunked, 2017) 
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Mezi další metody marketingového mixu patří nástroje situační ana-

lýzy 5C, které jsou používány v pěti klíčových oblastech, jež se 

podílejí na marketingových rozhodnutích společnosti a ovlivňují 

současnou i budoucí situaci firmy, kam by měla organizace 

v budoucnu směřovat. Zahrnují zde: společnost, zákazníky, konku-

renci, spolupracující firmy/osoby a makroekonomické faktory vněj-

šího prostředí. Výsledkem situační analýzy je východisko pro vy-

tvoření strategií, dobře definovaných plánů či návrhů potenciál-

ních scénářů budoucího chování firmy. Společnost (company) slouží 
především k analýze vnitřních podmínek organizace, dobrým nástro-

jem je například SWOT analýza. Společnost by měla být schopná 

uspokojit potřeby zákazníků a měla by identifikovat, zda disponuje 

správnou produktovou řadou a odpovídajícími znalostmi. V rámci zá-
kazníků (customer) jde primárně o výzkumy v oblasti analýzy trhů a 
zákaznických segmentů, četnosti nákupů, množství nákupů a potřeb 

zákazníků v závislosti na aktuálních trendech. Rovněž sem patří 

určení hlavních konkurentů (competitors) a jejich podrobná analý-
za, nebo také určení, zda jde o aktivní konkurenty či o potenciál-

ní hrozbu. Firma také hledá externí spolupracující zdroje (colla-

borators) či pomoc třetích stran, kteří jim můžou pomoci například 

s distribucí či komunikací. Mezi makroekonomické faktory vnějšího 
prostředí (climate/context) patří analýza vnějších podmínek, které 
ovlivňují fungování firmy (například PEST analýza – politické, 

ekonomické, sociální, technologické podmínky). (MBA skool, 2017)  

 

Vzhledem k rapidnímu nárůstu internetu je stále více využíván in-

ternetový marketingový mix (4S), jehož složkami jsou strategie a 

cíle, stránky, synergie a systém. V souvislosti se strategií pro-

vádí firma analýzu trhu, hledá potenciální segmenty a zákazníky, 

buduje vlastní strategickou vnitřní analýzu a vytváří aktivity na 

internetu, jako jsou například webové stránky, sociální média či 

komunikační kampaně. Složkou stránky se rozumí očekávání firmy a 

zákazníka. Firma například zjišťuje, co zákazníka motivuje ke sdí-

lení obsahu firemního webu. Synergie se zabývá hodnocením vzájem-

ného propojení internetového mixu s firemní marketingovou strate-

gií, dále propojení webu se všemi informačními procesy a systémy a 

v neposlední řadě aktivování třetích stran, které mají na starosti 

tvorbu, správu a vyhodnocování všech internetových aktivit. Po-

slední složkou internetového mixu je systém, jehož smyslem je za-

hrnout veškeré technické zázemí webu. (Barčík, 2013, s. 25-26) 
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1.2 Produktová inovace  

Podle Kotlera (2012, s. 38) je důležité rozumět přáním a potřebám 

zákazníků, učit se z výsledků prodejů a umět své úspěchy zopako-

vat. K tomu je nutné využívat marketing po celou dobu životnosti 

produktu, snažit se vyhledávat potenciální nové zákazníky a záro-

veň udržet zákazníky stávající tím, že inovuje vzhled či výkon 

produktu. Jelikož se neustále mění technologie, spotřebitelský 

vkus a konkurence, musí firmy dlouhodobě podporovat růst a udržo-

vat ziskovost skrze úspěšný vývoj a využití stálého toku inovativ-

ních produktů či služeb. V neposlední řadě firmy sledují reklamní 

sdělení svých konkurentů, zkoumají složení jejich produktů, zjiš-

ťují, co se zákazníkům líbí na konkurenčních produktech, a násled-

ně vytváří vlastní inovační strategii. K tomu je potřeba zvolit 

správný marketingový a komunikační mix, včetně vhodně zvolené ko-

munikační kampaně. Za růstem inovací stojí podle Švarcové (2016, 

s. 158) především relativní nasycenost, touha po obnovení zisko-

vosti produktu, snaha po exkluzivitě a uvědomování si nepříznivých 

ekologických dopadů.  

 

„Inovace je definována jako myšlenka, služba, produkt, nebo tech-

nologie, která je vyvinuta a nabízena zákazníkům, kteří ji vnímají 

jako novou či originální. Vývoj nových produktů je aktem inovace a 

zahrnuje identifikaci, tvorbu a dodání hodnot nebo přínosů, které 

dříve na trhu nabízeny nebyly.“ (Kotler, 2012, s. 644) 

 

Produktové inovace jsou podle Kotlera (2012, s. 644-645) tvořeny 

různými způsoby. Jsou jimi zdokonalování, vývoj zcela nových pro-

duktů, rozšiřování sortimentu nebo zvyšování počtu produktových 

řad, které firma nabízí. Tyto produkty lze získat dvěma způsoby. 

Tím prvním je akvizice neboli odkoupení jiné společnosti, patentu 

či licence na výrobu produktu. Tou druhou je vývoj nových produktů 

ve vlastní firmě – jde o originální produkty, zdokonalené produk-

ty, jejich úpravy nebo nové značky, které firma vytvoří vlastním 

přičiněním. S vývojem nových produktů souvisí řada problémů a dů-

vodů, proč některé inovativní produkty končí neúspěchem a proč je 

vývoj natolik riskantní. Mezi hlavní důvody neúspěchu uvádí Kotler 

(2012, s. 665) finanční a časovou náročnost, neočekávané zdržení 

při vývoji (špatné načasování), přeceňovanou velikost trhu, nedo-

statečnou poptávku, špatný positioning, příliš vysokou cenu, špat-

nou reklamu a cílenou propagaci nebo příliš odolnou konkurenci. 

Podle Vebera (2016, s. 158) spočívá produktová strategie v tom, 

aby společnost nabízela produkty či služby, které budou spotřebi-
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telé požadovat a projeví o ně zájem. Na druhou stranu však musí 

mít firma natolik podchycenou marketingovou strategii, že při její 

aplikaci nebude firma na úkor nových produktů prodělávat. Při vý-

voji nových produktů dochází k inovaci tržní nabídky a obohacení 

produktového mixu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE KOTLERA (2012, S. 671-684) 

 

Samotný proces vývoje nových produktů, jenž zobrazuje schéma č. 2, 

začíná stanovením strategie nových produktů. Tato strategie vychá-
zí z pochopení potřeb a přání zákazníků, ze strategie konkurentů, 

z firemních cílů, z pochopení potřeb trhu nebo také z názorů ve-

řejnosti. Strategie rovněž udává směr, kterým by se vývoj nových 

produktů měl ubírat. Samotné zavádění nových produktů nestačí, 

firmy musí vědět, jak nový produkt koordinovat v průběhu životního 
cyklu – tedy od vzniku, přes růst a zralost, až po zánik, kdy se 
firmy musí rozhodnout, zda budou v inovaci pokračovat či nikoliv. 

Životní cyklus produktu lze vztáhnout na sortiment, produktovou 

řadu, konkrétní produkt či značku. (Kotler, 2012, s. 644-647) Ži-

votní cyklus produktu zobrazuje vývoj tržeb a ziskovost v průběhu 

následujících charakteristických fází.  

 

Jednotlivé etapy se liší velikostí a dynamikou prodeje, rozdílnou 

výší zisku, výší a strukturou nákladů či podílem jednotlivých prv-

ků marketingového mixu. První fází je fáze zaváděcí. Začíná ve 

chvíli, kdy společnost oficiálně představí nový produkt veřejnosti 

a dochází k jeho první distribuci. V této fázi jsou typické nízké 

objemy prodeje a vysoké náklady spojené především s distribucí a 

marketingovou komunikací. Jsou zde velmi nízké zisky, někdy dokon-

Strategie nových 
produktů 

Generování nápadů

Hodnocení a třídění 
nápadů

Vývoj a testování 
konceptů

Marketingová 
strategie

Finanční analýza Vývoj produktu

Testování trhu

Komercializace

Schéma  2 - Proces vývoje nových produktů 
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ce až nulové. K uvedení nového produktu může firma využít různé 

marketingové strategie a různé marketingové proměnné, jako je na-

příklad cena, propagace, distribuce a kvalita produktu. Hlavním 

cílem je přimět zákazníky k tomu, aby produkt vyzkoušeli. Následu-

je fáze růstu, která nastává po úspěšném uvedení produktu na trh a 

je spojena s prudkým nárůstem tržeb a zvyšováním zisků především 

díky vytváření nových distribučních kanálů. Zákazníci jsou v této 

fázi lépe informovaní, začíná růst poptávka po produktu a snižují 

se celkové náklady na výrobu. Formuje se zde reklama z původního 

vzbuzení povědomí o produktu na přesvědčení ke koupi. Předposlední 

fází je etapa zralosti. V této fázi firma dosahuje maximálního ob-

jemu prodeje produktu, proto se snaží v této fázi zůstat co možná 

nejdéle. Produkt je již na trhu dobře známý, ale zároveň dochází 

k postupné stagnaci prodejů produktu. Konkurenceschopnost se vět-

šinou řeší snížením cen, zesílením propagace či vstupem na nové 

segmenty trhu a nové uživatele prostřednictvím nejrůznějších ino-

vací. Reklama slouží především k odlišení značky od konkurence a 

zdůraznění hlavních benefitů. Poslední je fáze úpadku. V této fázi 

klesá prodej, klesají tržby a zisk. Trh je nasycen konkurenčními 

firmami se stále kvalitnějšími či dostupnějšími produkty. Ve fázi 

úpadku se firmy často musí rozhodnout, zda své produkty udrží, vy-

lepší či jej budou muset vypustit. (Kotler, Keller, 2013, s. 349-

353)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: MANAGEMENT MANIA, 2018 

 

Při vývoji nových produktů dochází často k potřebě komunikovat 

současně více produktů či dokonce více produktových řad. Pro před-

poklad postavení každé zkoumané položky portfolia vzhledem 

k relativnímu tržnímu podílu, růstu trhu a určení adekvátní komu-

nikační strategie využívají společnosti koncept portfolia boston-

Obrázek 1 - Životní cyklus produktu 
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ské matice (často označované zkráceně BCG matice). Do této matice 
jsou v rámci čtyř kvadrantů umístěny jednotlivé produkty vzhledem 

k jejich životnímu cyklu a potenciálu ve vztahu ke konkurenci. Ty-

to kvadranty se nazývají: otazníky, hvězdy, dojné krávy a bídní 

psi. (PR360, online, 2018)  

 

Otazníky jsou produkty, které vyžadují značnou míru pozornosti 

v podobě pečlivého zvážení, zda stojí za to do těchto produktů in-

vestovat či nikoliv. Otazníky nejsou vždy úspěšné, a dokonce i po 

velkém množství investic se snaží získat podíl na trhu. Mají nízký 

tržní podíl na rychle rostoucím trhu, což znamená, že spotřebová-

vají velké množství peněz a mohou vznikat ztráty.  Na druhou stra-

nu mají potenciál získat podíl na trhu a stát se hvězdou. Mezi 

strategická rozhodnutí patří pronikání na trh, vývoj trhu, vývoj 

produktů, odprodej. Hvězdy fungují v odvětvích s vysokým růstem a 

udržují vysoký podíl na trhu. Hvězdy jsou jak generátory peněz, 

tak uživatelé hotovosti. Jsou to produkty, do kterých by společ-

nost měla investovat své peníze, jelikož mohou vytvářet pozitivní 

peněžní toky. Přesto se ne všechny hvězdy stávají peněžními toky. 

To platí zejména pro rychle se měnící průmyslová odvětví, kde nové 

inovativní produkty mohou být brzy překonány novými technologický-

mi pokroky, takže se hvězda místo toho, aby se stala krávou, stane 

psem. Strategická rozhodnutí: Vertikální integrace, horizontální 

integrace, pronikání na trh, vývoj trhu, vývoj produktů. Dojné 

krávy jsou nejziskovějšími produkty. Peníze získané z těchto pro-

duktů by měly být investovány do hvězd, aby podpořily jejich další 

růst. Dojné krávy lze nalézt především ve velkých korporacích, 

které jsou schopny inovovat nové produkty nebo procesy, které se 

mohou stát novými hvězdami. Strategická rozhodnutí: Vývoj produk-

tů, diverzifikace, odprodej, omezení. Psi mají ve srovnání s kon-

kurencí nízký podíl na trhu a působí na pomalu rostoucím trhu. 

Obecně platí, že nestojí za to do nich investovat, protože generu-

jí nízké nebo negativní peněžní výnosy. Někteří psi však mohou po-

skytovat synergie pro jiné značky nebo položky portfolia. Strate-

gická rozhodnutí: omezení, odprodej, likvidace. (Jakubíková, 2013, 

s. 135) 

 

Jakmile je určena strategie, může firma přejít ke generování nápa-
dů, jež zahrnují potřeby zákazníků, cílových a zájmových skupin, 
firmy jako celky a výzkum. Při generování nových nápadů se nejčas-

těji používá klasický brainstorming nebo například metoda design 

thinking, která začíná i končí u zákazníka. Zdrojem nápadů mohou 

být zaměstnanci, spolupracující kreativní a reklamní agentury, zá-
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kazníci skrze různé focus groups (skupinové rozhovory), konkuren-

ce, nebo dokonce distributoři. (Kotler, Keller, 2013, s. 616-620) 

 

Fáze hodnocení a třídění nápadů by podle Jakubíkové (2013, s. 233) 
měla odpovídat danému poslání firmy, firemním cílům a všem marke-

tingovým cílům a aktivitám. Hodnocení i třídění nápadů by mělo být 

přizpůsobeno realizovatelnosti z hlediska dostupných zdrojů a 

schopností firmy. Jednou z metod může být například škálové hodno-

cení a odhad pravděpodobnosti úspěchu nového produktu.  

 

Jakmile má společnost vybrané ty nejlepší nápady, přiřadí je ke 

konkrétním konceptům, jež popisují, pro koho je produkt navržen, 

v jakých situacích bude využíván a jaké jsou jeho bližší specifi-

ka. Testování konceptů zahrnuje prezentování konceptů cílovým zá-
kazníkům a získání jejich relevantních reakcí. Na základě zpětné 

vazby těchto zákazníků pak může firma vybrat ten nejperspektiv-

nější koncept, pro který začne vytvářet marketingovou strategii. 

Firmy si v této fázi musí umět odpovědět na otázky týkající se 

způsobu komunikování, míry uvěřitelnosti, úrovni potřeby a mezery 

na trhu, vnímané hodnoty, kupního záměru a chování spotřebitelů 

při možném nákupu. (Kotler, Keller, 2013, s. 622-623)  

 

Ve fázi plánování marketingové strategie řeší firma podrobný plán 
uvedení nového produktu na trh, tedy zjišťuje cílové trhy, definu-

je positioning produktu, cenovou strategii produktu, distribuční 

kanály produktu, předběžný rozpočet, popisuje cíle prodeje a stra-

tegii marketingového mixu. Finanční analýza vyhodnocuje ekonomic-
kou atraktivitu návrhu. V této fázi je nutné znovu zanalyzovat 

předpokládané tržby, náklady a ziskovost produktu a ujistit se, že 

vybraná marketingová strategie povede k naplnění cílů společnosti. 

Odhad tržeb může firma získat porovnáním nového produktu s 

některým starším. Při samotném vývoji produktu dochází k výrobě 
jednoho či více prototypů. Prototyp by měl být jednak funkční, 

jednak by měl zároveň splňovat veškeré potřebné psychologické spe-

cifikace, které udělají produkt pro zákazníka atraktivnější.  

Testování trhu je předposlední fází procesu uvedení nových 

produktů na trh. Firmy často tento krok vynechávají, obzvlášť u 

menších inovací či doplnění produktových řad. Při standardním 

zkušebním trhu jde zpravidla o provedení marketingové kampaně v 

několika málo testovacích oblastech. Tento typ testování je sice 

nejrozšířenější, umožní však konkurenci získat cenné informace o 

tomto produktu. Pokud se tomuto riziku chce firma vyhnout, může 

využít pro testování simulovaných zkušebních trhů situaci, za níž 
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si pozve určitý počet potenciálních zákazníků a ukáže jim reklamu 

a propagaci nových produktů. (Kotler, Keller, 2013, s. 626-630) 

 

Komercializace neboli uvedení nového produktu na trh je poslední 
fází vývoje nových produktů. Firma v této fázi formuluje čtyři zá-

kladní strategické rozhodnutí. Prvním rozhodnutím je otázka, „kdy“ 

je vhodné produkt uvést na trh. Správné načasování je důležitým 

aspektem, protože pokud firma uvede nový produkt na trh ve chvíli, 

kdy na to cílová skupina není připravena, může dojít k odmítnutí a 

zároveň k výraznému poškození prosperity firmy. V tomto případě je 

vhodné uvedení produktu raději odložit. Další strategickou otázkou 

je, „kde“ uvést nový produkt na trh. Jen malé procento firem si 

může dovolit uvést své produkty celonárodně či skrze mezinárodní 

distribuci. Větší firmy mohou sice rychleji uvést své inovativní 

produkty ve více regionech nebo na celonárodním trhu, avšak vždy 

by měly operovat s potřebami a charakteristikou lokálního trhu. 

(Kotler, Keller, 2013, s 631-632) Třetím rozhodnutím, které firmy 

musí při uvedení učinit, je otázka, „komu“ nabídnout nový produkt. 

Dle vytvořeného profilu ideálního zákazníka by firmy svou distri-

buci a propagaci měly primárně zaměřit na nejslibnější skupiny zá-

kazníků. Následně segmentace projde drobnými úpravami a firma pře-

orientuje svou komunikaci na zákazníky, kteří se pro inovativní 

produkt brzy nadchnou, a především také na názorové vůdce (opinion 

leaders). Poslední rozhodnutí je o tom, „jak“ nový produkt nabíd-

nout. Firma naplánuje marketingový rozpočet, vybere jednotlivé 

formy komunikace a vytvoří detailní plán akcí. (Kotler, 2012, s. 

684-685)	  
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2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 
V současnosti již nestačí pouze vyvinout dobrý produkt, nastavit 

mu správnou cenovou politiku a doručit ho cílovým zákazníkům. Spo-

lečnost proto musí tyto zákazníky o svých produktech či značce ne-

ustále informovat, přesvědčovat nebo ovlivňovat prostřednictvím 

marketingové komunikace. Jde o prostředek, díky kterému může spo-

lečnost navázat se spotřebiteli pevnější vztahy, posilovat věrnost 

zákazníků, a přispívat tak k hodnotě zákazníka. (Kotler, Keller, 

2013, s. 516)  

 

Karlíček a Král (2011, s. 46) vidí úspěch marketingové komunikace 

zejména v přesném vymezení, co firma chce svou kampaní sdělit, dá-

le pak zvolené médium musí odpovídat chování cílové skupiny a musí 

být v souladu se sdělením či ho upevňovat, následně sdělení musí 

cílovou skupinu přesvědčit a mapovat a posilovat pozitivní WOM.  

Mezi hlavní cíle marketingové komunikace uvádí Přikrylová, Jahodo-

vá (2010, s. 40) poskytování informací o produktu, vytvoření a 

stimulování poptávky, odlišení produktu od konkurence, zdůraznění 

přínosu a hodnoty produktu, stabilizování obratu, vybudování silné 

značky a posílení firemní image.  

 

Podle Karlíčka a spol. (2009, s. 58-59) je měření efektivnosti 

v marketingové komunikaci poměrně relevantní otázkou a zvolení 

vhodného přístupu a metody velmi komplexním problémem. Nicméně mů-

že k tomu napomoci metoda stanovení určitých cílů, a sice získání 

nových uživatelů produktu, zvýšení loajality ke značce, zvýšení 

frekvence nákupů, oslovení nové cílové skupiny či změna pozice 

značky. Jakmile firma definuje své cíle, může provádět marketingo-

vé výzkumy, které by měly odpovídat na otázky týkající se jak pro-

dejních, tak spotřebitelských dat. Některými z nich jsou (Karlíček 

a spol., 2009, s. 59-60):  

 

• Stouply by prodeje stejně i bez aplikování kampaně? 

• Kterou cílovou skupinu firma kampaní získala? 

• Nekanibalizuje nový produkt/značka jiné produkty? 

• Bylo komunikační sdělení správně formulováno? 

• Proběhly žádoucí změny ve vnímání značky? 

• Byla vybrána vhodná média? 

• Jaké představy mají spotřebitelé o značce? 

• Je komunikace jasná a srozumitelná?  
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2.1 Integrovaná marketingová komunikace 

Integrovanou marketingovou komunikaci lze podle Percyho (2018, s. 

3-10) definovat jako rozvoj, plánování a realizaci různých forem 

přesvědčovacích komunikačních nástrojů vybraných pro značku, pro-

dukt nebo společnost, aby bylo možné splnit společný komunikační 

cíl. Cílem IMK je ovlivňovat nebo přímo zasáhnout chování vybrané-

ho komunikačního publika. Koncepce plánování marketingových komu-

nikací musí kombinovat jednotlivé nástroje tak, aby poskytovaly 

maximální srozumitelnost, jasnost, konzistentnost a důslednost 

sdělení potenciálním zákazníkům.  

 

Percy (2018, s. 21) definuje pětifázový proces strategického plá-

nování IMK. Obsahuje identifikaci a výběr vhodného cílového publi-

ka, určení, jak cílové publikum rozhoduje o produktech a značkách, 

nebo rozhodnutí o tom, jak bude značka umístěna v rámci své marke-

tingové komunikace a jak vybrat výhodu, která tuto pozici podpoří. 

Dále obsahuje stanovení komunikačních cílů a identifikování vhod-

ných mediálních možností v souladu s těmito komunikačními cíli.  

 

Integrovaná marketingová komunikace vede k vytvoření komunikace 

šité na míru jednotlivým cílovým skupinám a zároveň využívá větší-

ho počtu komunikačních nástrojů najednou, což vytváří tzv. syner-

gický (jednotný) efekt, neboť účinek jednoho nástroje posiluje 

efekt druhého komunikačního nástroje, čímž zvyšuje celkovou efek-

tivitu marketingové komunikace. Mezi výhody integrované komunikace 

patří cílenost, neboť pomocí IMK firma osloví různé cílové skupiny 

jiným způsobem, dále úspornost, účinnost a vytváření jasného po-

stavení značky v myslích spotřebitele. (Přikrylová, Jahodová, 

2010, s. 48) 

 

Za důvodem aplikování IMK podle Pelsmackera (2003, s. 40) stojí 

některé klíčové trendy zahrnující ztrátu důvěry v masovou reklamu, 

růst cen médií, potřebu zvýšení vlivu a efektivity komunikačních 

nástrojů, fragmentaci médií a publika, malou diferenciaci značek, 

technologickou revoluce, vyšší úroveň komunikačních znalostí spo-

třebitelů, vztahový marketing a globalizaci marketingových strate-

gií.  
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2.1.1 Komunikační mix a jeho nástroje  

Pro aplikování integrované marketingové komunikace je nutné utvo-

ření koordinovaného komunikačního mixu, který obsahuje následující 

potřebné aktivity (Kotler, 2012, s. 840-841):  

 

• Analýza interních i externích trendů, které pomohou ovlivnit 

schopnost firmy provádět své aktivity (identifikovat silné a 

slabé stránky komunikačních funkcí); 

• Audit výdajů na komunikaci v celé společnosti; 

• Zajištění souladu komunikace s celkovou komunikační strate-

gií; 

• Vytvoření týmu pro plánování komunikace; 

• Tvorba kompatibility napříč všemi použitými komunikačními mé-

dii; 

• Aplikování ukazatelů měření efektivity komunikačních prvků; 

• Jmenování manažera odpovědného za komunikace.  

 

Komunikační mix je rovněž součástí mixu marketingového a je Kotle-

rem, Kellerem (2013, s. 531-532) definován jako komplex nástrojů, 

pomocí kterého firma komunikuje, informuje, přesvědčuje, vytváří 

preference, dovádí zákazníka ke koupi a v konečné fázi dosahuje 

svých cílů. Komunikační cíle by podle Pelsmackera (2003, s. 159) 

měly být rovněž v souladu s firemními a marketingovými cíli, dále 

spojeny s aktuální a požadovanou pozicí produktů a značky, měři-

telné, formulovány s ohledem na názory tvůrců, srozumitelné, zá-

vazné a motivující pro všechny zainteresované skupiny. Mezi nej-

častější nástroje komunikačního mixu podle teoretiků patří rekla-

ma, podpora prodeje, přímý marketing, public relations, osobní 

prodej, sponzoring, event marketing a online/digitální marketing. 

Každý komunikační nástroj má své konkrétní charakteristické rysy, 

výhody a nevýhody. V následujících odstavcích jsou podrobněji spe-

cifikované.   

 

Reklama je jedním z nejviditelnějších nástrojů komunikačního mixu 
a lze ji definovat jako neosobní komunikaci zadavatele mířenou na 

určité cílové skupiny prostřednictvím nejrůznějších médií. Cílem 

je informovat a přesvědčit zákazníky o koupi produktu, ale také 

zviditelnění společnosti. (Karlíček a spol., 2009, s. 67) Reklama 

je vhodná především pro zasažení masové skupiny lidí po celém svě-

tě, a to s vynaložením relativně nízkých nákladů na jednotlivce a 

v poměrně krátkém čase. Negativním faktorem reklamy je především 

to, že má neosobní charakter a řada spotřebitelů se s ní 

v konečném důsledku nemusí vůbec ztotožnit. Právě proto je velice 
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důležitý výběr vhodného typu média, přes který bude sdílena marke-

tingová komunikace, přičemž tento výběr musí vycházet 

z marketingové strategie společnosti a musí korespondovat 

s ostatními částmi marketingového mixu. (Přikrylová, Jahodová, 

2010, s. 70) 

 

Reklamu lze dělit podle různých kategorií. Jedno z dělení uvádí 

Přikrylová, Jahodová (2010, s. 69), a sice dle životního cyklu 

produktu. Ve fázi zavádění jde o informativní funkci, kde se re-

klama snaží vyvolat prvotní poptávku či zájem o produkt. Ve fázi 

růstu a zralosti aplikují firmy přesvědčovací reklamu, která má za 

úkol rozšířit poptávku po produktu, vytvořit oblibu, preferenci a 

rozhodnutí daný produkt koupit. Ve fázi pozdní zralosti a poklesu 

se používá připomínková forma reklamy (známé TV spoty), která se 

snaží stimulovat opakované nákupy a pomáhá udržet pozici značky.  

Dalším dělením, uvedené v publikaci Jakubíkové (2013, s. 309), je 

reklama dle předmětu činnosti. Sem se řadí jednak produktová re-

klama, která zdůrazňuje primárně benefity a výhody produktu, jed-

nak institucionální (firemní) reklama podporující především image 

firmy či loajalitu zákazníků. Poslední kategorií dělení reklamy je 

tzv. podlinková (bellow the line) nebo nadlinková (above the li-

ne). Mezi podlinkovou reklamu patří POS a POP. Nadlinková reklama 

obsahuje tradiční média jako je TV, rádio, tisk a především inter-

net a s ním spojené sociální sítě, které v současnosti hrají důle-

žitou roli. (Vysekalová, 2010, s. 17-21) 

 

Obsahem podpory prodeje jsou zpravidla motivační nástroje krátko-
dobého charakteru, které by měly zákazníka povzbudit k rychlejšímu 

či většímu nákupu určitých produktů. Na rozdíl od reklamy působí 

podpora prodeje okamžitě a nutí zákazníka k rychlému rozhodnutí.  

(Kotler, Keller, 2013, s. 559) Cílem je navnadit zákazníka, aby si 

produkt vyzkoušel, odlákat ho od konkurence nebo ho naopak odměnit 

za jeho loajalitu ke značce, respektive k produktu. (Foret, 2006, 

s. 256) Součástí podpory prodeje jsou vzorky zdarma (sampling), 

bezplatné vyzkoušení produktu, prémie, reklamní dárky, soutěže, 

věrnostní programy, akce související s aktuální reklamní kampaní, 

komunikace v místě prodeje (POS – point of sale, POP – point of 

purchase), veletrhy, prezentace, affiliate marketing či merchandi-

sing. Všechny tyto nástroje podpory prodeje představují přidanou 

hodnotu, která jde nad rámec produktu i jeho značky. (Karlíček a 

spol., 2009, s. 111) Podle Přikrylové, Jahodové (2010, s. 89-90) 

je právě zmíněná komunikace v místě prodeje velmi účinným nástro-

jem podpory, jelikož působí na zákazníka v okamžiku, kdy se o ná-
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kupu produktu aktuálně rozhoduje. Tato oblast je označována rovněž 

jako In-store forma reklamy. Podobnou techniku představuje mer-

chandising, který je považován za způsob prezentace a umístění 

zboží v regálech prodejen takovým způsobem, který zajišťuje pro-

dejní potenciál produktu a zároveň koresponduje s charakterem pro-

duktu. Může být podněcován vizuálním, sluchovým i čichovým vnímá-

ním zákazníka.  

 

Public relations (vztahy s veřejností) zahrnují činnosti spojené 
s budováním vzájemného pochopení a důvěry mezi firmou a jejími cí-

lovými skupinami – zákazníky, potenciálními zákazníky, místními 

komunitami, investory, zaměstnanci, partnery, médii a tzv. klíčo-

vými názorovými vůdci. (Jakubíková, 2013, s. 317-320) Akce PR mají 

velký význam pro vytváření povědomí o firmě a jejích produktech, 

pro určení preferencí na trhu, pro umísťování produktů v myslích 

spotřebitelů a zároveň se vyznačují relativně nízkými náklady. Pu-

blic relations v rámci marketingu hrají důležitou roli při uvádění 

nového produktu na trh, změně positioningu značky, vytváření zájmu 

o výrobkovou kategorii či při ovlivňování specifických zájmových 

skupin. Základními formami public relations jsou tiskové konferen-

ce, firemní sdělení, sponzoring, B2B eventy, mediálně zajímavé 

eventy, press-tripy, sociální média a další. (Kotler, Keller, 

2013, s. 568)  

 

Přímý marketing funguje skrze komunikační cesty, například telefo-
nem, poštou, internetem nebo osobní návštěvou za účelem budování 

stálého vztahu se zákazníky. (Jakubíková, 2013, s. 321) Tento ná-

stroj komunikačního mixu umožňuje přesné zacílení, adaptaci sděle-

ní s ohledem na individuální zákazníky a vyvolání okamžité reakce. 

Zaměřuje se především na užší segmenty nebo jednotlivce, a přitom 

identifikuje pro firmu nejdůležitější skupinu spotřebitelů. Tím 

lze zvýšit efektivitu komunikace a zároveň redukovat vynaložené 

náklady. (Karlíček a spol., 2009, s. 87) Mezi nástroje přímého 

marketingu lze řadit direct mailing, mobilní marketing, online 

marketing, telemarketing či katalogový prodej. (Foret, 2006, s. 

313)  

 

Osobní prodej je prováděn osobním kontaktem prodejce se zákazní-
kem, jehož cílem je nejen produkt prodat, ale taktéž upevnit vzta-

hy se zákazníky, vyhledávat zákazníky nové či shromažďovat žádoucí 

informace. Tento nástroj může být kvalitativně náročný, nicméně je 

velmi účinný, pokud je potřeba detailněji vysvětlit složení či 

funkčnost daného produktu, zejména pokud jde o uvedení produktu 
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nového. Strategií osobního prodeje je být ve správný čas, se 

správným produktem a správným způsobem komunikace u cílového zá-

kazníka. (Jakubíková, 2013, s. 320) Hlavní výhodou osobního prode-

je je přímý kontakt se zákazníkem, okamžitá zpětná vazba, věrnost 

zákazníků a relativně nízké celkové náklady. Na druhou stranu 

existují i nevýhody tohoto nástroje, jsou jimi časová náročnost, 

omezený počet zákazníků, které lze oslovit a vysoké relativní ná-

klady (na jedince). (Karlíček a spol., 2009, s. 159; Foret, 2006, 

s. 269) 

 

Sponzoring lze definovat jako investování finančních, materiálních 
či produktových prostředků do určitých aktivit nebo významných a 

klíčových lidí. Pelsmacker (2003, s. 327) definuje sponzoring jako 

obchodní vztah mezi poskytovatelem zdrojů a jedincem, akcí nebo 

firmou, kteří na oplátku nabízejí práva a asociace, jež mohou být 

komerčně využity. Výhodou sponzoringu je možnost přímého kontaktu 

se zákazníky, se kterými by bylo za normálních okolností obtížné 

komunikovat. Sponzoring může významným způsobem ovlivnit značku 

firmy nebo produktu na místech, kde se vyskytují cílové skupiny 

publika. Rozlišuje se primárně sportovní, kulturní, komerční, eko-

logický a sociální sponzoring. (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 

131-133) Hlavní výhody sponzoringu podle Foreta (2006, s. 297) 

představuje oslovení zákazníka v uvolněné nenucené atmosféře, 

oslovení identické cílové skupiny, zvýšení povědomí o produktu, 

multiplikační efekty nebo možnost obejít některé zákony v reklamě.  

 

Hlavní účel event marketingu (někdy také uváděn jako zážitkový 

marketing) vidí Hesková, Štarchoň (2009, s. 41) v propojení značky 

s událostí takovým způsobem, který ve spotřebitelích vyvolá emoci-

onální či psychický prožitek, díky kterému si spotřebitel danou 

značku lépe zapamatuje či oblíbí. Tvoření eventů by tedy primárně 

mělo vést k tomu, aby podpořily image firmy a jejich produkty. Me-

zi základní cíle event marketingu podle Freye (2011, s. 86-87) 

patří vytvoření pevnějších vztahů se značkou, umocnění image, roz-

šíření cílových segmentů, podpora prodeje, získání prostoru pro 

sampling výrobku, rozšíření povědomí o uvedení nového produktu na 

trh, budování vztahů se zákazníkem nebo také základ pro odstarto-

vání komunikační kampaně. Jinými slovy pomocí event marketingu dá-

vá firma příležitost svým stávajícím i potenciálním zákazníkům 

s ní něco zažít a rychleji se ztotožnit s produktem a hodnotami 

firmy.  
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Vysekalová (2010, s. 145) ve své publikaci uvádí, že efektivní 

event marketing musí být správně začleněn do celkové komunikační 

strategie firmy, být součástí marketingového komunikačního mixu. 

Rovněž tvrdí, že by firma měla prostřednictvím eventů reagovat na 

potřeby a požadavky zákazníků. Kotler, Keller (2013, s. 565) uvádí 

hlavní důvody sponzorování eventů (podporované eventy třetích 

stran) a jsou jimi: ztotožnění se s určitým cílovým trhem či ži-

votním stylem, zvýšení významu společnosti nebo produktu, vytvoře-

ní vnímaní klíčových asociací image značky, zvýraznění korporátní 

image, vytvoření pozitivního zážitku a v neposlední řadě vytvoření 

merchandisingové příležitosti nebo možnosti podpory prodeje. 

V současnosti do event marketingu investuje až 74 % firem, které 

působí na českém trhu. Podle marketérů (event promotion, 2018) je 

klíčem k úspěchu stanovení relevantního obsahu tak, aby odpovídal 

cílovému segmentu a byl dostatečně propagován. Vysekalová (2010, 

s. 145) uvádí, že pilířem úspěchu je možnost si produkt vyzkoušet, 

sáhnout si na něj, vidět ho na vlastní oči, zjistit, jak funguje a 

spojit si s produktem prožitý okamžik.  

 

„Řekněte mi to a já to zapomenu, 

Ukažte mi to a já si možná vzpomenu,  

Nechte mě to prožít a já si to budu pamatovat po celý život.“ (Vy-

sekalová, 2010, s. 145)  

 

Digitální, někdy též nazývaný online marketing, je nedílnou sou-
částí marketingové komunikace. S nástupem reklamy na internetu je 

umožněno komunikovat s cílovými segmenty z celého světa, rychle 

k nim předat relevantní informace a působit na ně marketingovými 

nástroji mnohem efektivněji, než tomu bylo kdykoliv předtím. (Kot-

ler, 2012, s. 177) Digitální (online) marketing se za poslední do-

bu rozrostl do takové šíře a hloubky, že má obrovský vliv na tra-

diční nástroje marketingu. Online marketing se neustále vyvíjí a 

novinky přicházejí téměř každý den. Součástí digitálního marketin-

gu je rovněž mobilní marketing a sociální média. Frey (2011, s. 

56-60) vymezuje dva podstatné marketingové úkoly, a to podporu 

značky či zacílení na výkon komunikace. Hlavními nástroji těchto 

úkolů jsou bannerová reklama, mikrostránky, virální kampaně, onli-

ne PR komunikace, věrnostní programy, affiliate marketing a další. 

S rozvojem sociálních médií, kde je přístup k informacím daleko 

jednodušší, je potřeba neustále reagovat na nové trendy a upravo-

vat tak komunikační strategie. Za sociální média lze považovat pu-

blikační servery, sdílená média, diskusní servery, mikroblogy, 

streamované servery, živá vysílání, virtuální světy a především 
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sociální sítě. Podle Freye (2011, 67-68) lze mezi hlavní přednosti 

sociálních sítích považovat přiblížení se zákazníkům a možnost 

přímo s nimi komunikovat, budování image firmy, šíření reklamních 

sdělení formou virálního marketingu, zveřejňování PR článků, budo-

vání značky a v neposlední řadě podpora loajality ke značce. 

 

V návaznosti na integrovanou marketingovou koncepci se 

v současnosti stále častěji využívá přístup 360stupňový koncept 
komunikačního mixu, přičemž majoritním posláním tohoto konceptu je 
podle PR360 (2016) poskytnout firmám důvěryhodný, srozumitelný, 

snadno aplikovatelný systém plánování a řízení krátkodobých i 

dlouhodobých kampaní, dále zvyšovat povědomí o značce či produk-

tech a následně vyvolat poptávku po těchto produktech. Mezi zá-

kladní nástroje PR 360 patří PR skrze média, content marketing, 

SEO, PPC a online kampaně, remarketing, direct mailing, sociální 

sítě a média (Facebook, Instagram, Youtube apod.). Koncept využívá 

kombinaci těchto marketingových nástrojů, na základě kterých do-

chází k oslovení potenciálních i stávajících zákazníků vhodným 

způsobem jak v online prostředí, tak i offline prostředí. Pro do-

sažení žádoucího efektu je nutné vytvořit mix nejvhodnějších ná-

strojů disponující hlavním sdělením a hodnotným obsahem 

v návaznosti na značku a positioning, a to vše s ohledem na rozpo-

čet, cílovou skupinu a dané produkty. Stěžejním důvodem vzniku to-

hoto konceptu byl rozmach internetu a vývoj marketingových nástro-

jů, zejména tedy v online prostředí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE PR360 (2016)  
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Schéma  3 - Koncept PR 360 
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Marketing a reklama prošla v posledních desetiletích značným vývo-

jem a významnými změnami. Například tradiční formy propagace se 

dříve dělily na ATL (Above The Line – nad linkou) a BTL (Below The 

Line – pod linkou). Do skupiny ATL se řadí tradiční média (roz-

hlas, televize, rádio), do druhé pak v podstatě vše ostatní. 

V současné době je téměř nemožné určit, které formy propagace pat-

ří do jedné a které do druhé skupiny, jelikož postrádá smysl tyto 

formy rozdělovat. V návaznosti na tento fakt se začal používat po-

jem TTL (Through The Line, tedy skrze linku). To znamená, že mar-

ketéři začali veškeré marketingové nástroje vzájemně kombinovat, 

plánovat integrované kampaně a využívat tzv. multikanálový marke-

ting. Jelikož je v dnešní době všudypřítomný prostor věnovaný prá-

vě reklamě, má to značný vliv na chování spotřebitele, a tedy i 

jeho rozhodování při nákupu. V minulosti se daleko snáz nechali 

spotřebitelé reklamou ovlivnit a rozhodovali často o nákupu na zá-

kladě reklamy. V dnešním světě přesycenosti reklamních prostředků 

si spotřebitelé chtějí naopak rozhodovat o jejich nákupu sami, a 

tudíž i informace o produktech vyhledávají stále častěji sami. 

(PR360, 2016) 
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3 ZNAČKA 
Značka je významným prvkem marketingu spotřebního zboží a integrá-

torem všech komunikačních kampaní jak pro online, tak offline pro-

středí. Hlavním úkolem značek je podle Přikrylové (2019, s. 43) 

diferenciovat značku na trzích v rámci své kategorie, starat se o 

stávající značky při nově zaváděných, a ochránit je tak od možné 

kanibalizace, získávat nové spektrum zákazníků, vytvářet příznivé 

podmínky pro vstup na nové trhy, inovovat produkty na konci jejich 

fáze zralosti, ovlivňovat možnosti cenových změn, zvýšení prodejů 

a řešení případných krizí značky. Značka je nedílnou součástí pro-

duktu a lze ji definovat jako jméno, symbol, barvu, design či je-

jich vzájemnou kombinaci sloužící pro identifikaci produktů nebo 

služeb. Může být slovní, obrazová či zvuková. Zároveň se jedná o 

jeden z nejsilnějších nástrojů, jak odlišit produkty v celkové na-

bídce trhu od konkurenčních produktů. Značka by měla zachycovat 

hlavní přínos a charakteristiku produktu a v neposlední řadě před-

stavovat kvalitu, kterou spotřebitel od produktu očekává. (Kotler, 

Keller 2013, s. 280) Švarcová (2016, s. 148-149) vidí smysl značky 

nejen k odlišení se od konkurence, ale také ve zhodnocení produktu 

v myslích spotřebitele, dále ve vyjadřování rodinné tradice, 

v pomáhání budování image firmy, při segmentaci trhu a především 

v možnosti získání skupiny věrných a zisk přinášejících zákazníků. 

Loajální spotřebitelé vůči značce zajišťují firmě očekávanou po-

ptávku a zároveň určitou bariéru před vstupem dalších firem na 

stejný trh. (Kotler, Keller, 2013, s. 280) 

 

K lepší odlišnosti a identifikaci produktů slouží primárně prvky 

značky. Mezi tyto prostředky patří: název, logo, slogan (claim), 

obal, znělka (jingle) či představitelé značky (influenceři). Je-

jich primární funkcí je odlišovat a identifikovat konkrétní značku 

od ostatních. Marketéři by proto měli zvolit takové prvky, které 

jí přinesou co možná nejvyšší hodnotu. Mezi hlavní kritéria výběru 

prvků se řadí zapamatovatelnost, smysluplnost, líbivost, přenosi-

telnost, adaptabilita a ochranitelnost. (Kotler, Keller, 2013, s. 

288) 

3.1 Hodnota značky a její positioning  

Hodnotu značky (brand equity) ve své knize definuje Clow (2008, 
s. 39) jako sadu vlastností, které odpovídají míře, v jaké spo-
třebitel vnímá produkty či služby s danou značkou jako odlišnou 
a lepší. Hodnota značky by zároveň měla odpovídat zásadním benefi-
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tům produktu a jejím zvyšováním a budováním se může dostat až na 

globální úroveň. Podle Kotlera, Kellera (2013, s. 282) je hodnota 

značky vnímána jako způsob, jakým spotřebitelé vykazují věrnost 

k produktům a co k nim cítí.  
 

Výhoda skutečně silných značek se vyznačuje ve schopnosti získat 

si spotřebitele a udržet si jejich loajalitu, protože loajální zá-

kazníci znamenají menší marketingové náklady. Další výhodou je 

fakt, že značka vyvolává ve spotřebitelích určitou důvěryhodnost, 

a tak firmy mohou vytvářet nové produkty či rozšiřovat své produk-

tové řady a značky. Dále to může být nižší zranitelnost v důsledku 

marketingových aktivit, vyšší ziskovost, vyšší ochota spolupráce a 

podpory ze strany obchodních partnerů, zvýšená efektivita marke-

tingové komunikace nebo také výhoda v dodatečné možnosti rozšíření 

působnosti značky. (Pelsmacker, 2003, s. 67-69) Kotler, Keller 

(2013, s. 287-288) uvádí mezi faktory ovlivňující hodnotu značky 

její prvky či identitu, která značku tvoří (názvy, webové adresy, 

loga, symboly, představitelé, reklamní ikony, slogany, znělky, ba-

lení a další). Dalším faktorem je produkt, služba a všechny ostat-

ní doprovodné marketingové aktivity a programy. Posledním faktorem 

jsou pak různé atributy přenášené na značku pomocí vztahů 

s dalšími prvky – osobou, místem, věcí.   

 

Každoročně dělá Millward Brown pod záštitou společnosti Interbrand 

(2019) globální projekt měřící hodnotu značek, a sestavuje tak 

žebříček sta nejhodnotnějších značek světa. Hodnota značky závisí 

především na ekonomických a finančních ukazatelích. Tabulka č. 2 

znázorňuje výsledky za předchozí rok.  

 
Tabulka 2 - Hodnotné značky roku 2018 

Společnost Hodnota (mld. USD) 

Apple 214,480 

Google 155,506 

Amazon 100,764 

Microsoft 92,715 

Coca Cola 66,341 

Samsung  59,890 

Toyota 53,404 

Mercedes 48,601 

Facebook 45,168 

McDonald  43,417 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ, DATA DOSTUPNÁ Z INTERBRAND (2018) 
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Positioning značky (Kotler, 2012, s. 638) je tvořen několika růz-

nými prvky. Tím prvním jsou vlastnosti, jež si spotřebitel při po-

hledu na produkt vybaví. Dalším prvkem jsou funkční a emocionální 

přínosy, jelikož jsou to právě benefity, které si spotřebitel ku-

puje. Důležitým prvkem jsou rovněž hodnoty, které by měly odpoví-

dat příslušnému balíčku přínosů. Spotřebitelé se s hodnotami pro-

duktu mohou ztotožnit. Posledními prvky jsou kultura a osobnost. U 

těchto prvků si marketéři často pokládají otázku: „Kdyby tato 

značka byla člověk, jaký by byl?“  

 

„Při positioningu značky by měl marketér stanovit poslání značky a 

vizi toho, čím musí značka být a čeho má dosáhnout. Značka je pří-

slibem společnosti, že bude kupujícím důsledně poskytovat určitou 

množinu funkcí, přínosů, služeb a prožitků.“ (Kotler, 2012, s. 

639) 

 

Během stanovení positioningu značky firmy často definují svou man-

tru značky. „Mantra značky je vyjádřením srdce a duše značky a úz-

ce souvisí s ostatními koncepty brandingu, jako jsou podstata 

značky anebo klíčový příslib značky.“ (Kotler, Keller, 2013, s. 

322) Jedná se zpravidla o krátké fráze skládající se ze tří až pě-

ti slov, které reflektují podstatu positioningu značky. Účelem té-

to mantry je zajistit, aby všichni zaměstnanci firmy pochopili, 

jakou má značka roli a místo v myslích spotřebitele. Firmy skrze 

tento nástroj dokážou rozhodnout o budoucích krocích, například 

jaké produkty uvádět na lokální trh, jaké komunikační kampaně rea-

lizovat nebo jaké zvolit distribuční cesty. Správně formulovaná 

mantra značky by měla být dobře zapamatovatelná, inspirující a de-

finující kategorii podnikání, v níž se značka bude držet. (Kotler, 

Keller, 2013, s. 320-323) 

 

3.1.1 Brand pyramida  

Společnost Millward Brown se rovněž zabývala výzkumem v oblasti 

uznávání značek, což vedlo k vytvoření brand pyramidy, modelu hod-

noty značky, obsahující pět úrovní, které firmy sledují, jakmile 

spotřebitelé přicházejí do kontaktu s jejich značkou. Brand pyra-

mida je užitečným nástrojem při vytváření marketingové strategie 

firem, jelikož dokáže rozpoznat, jaká je věrnost a postavení zá-

kazníků vůči produktu a dané značky. Hlavním cílem každé společ-

nosti by mělo být získání zákazníků na nejvyšší úrovni brand pyra-

midy a vytvoření maximální loajality. Velkou roli zde zastává emo-

cionální úroveň mezi značkou a zákazníky, jelikož v případě silné-
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ho pozitivního emočního spojení značky s produktem může firma do-

sáhnout opravdu vysoké loajality. To zapříčiní opakované nákupy, 

protože pokud mají spotřebitelé s produktem pozitivní zkušenost, 

je pravděpodobné, že tento produkt zakoupí i příště. V praxi to 

znamená, že loajální zákazník koupí raději produkt, který zná, bez 

ohledu na to, zda je podobný produkt nabízen za výhodnější cenu 

konkurentem. (Kotler, Keller, 2013, s. 284) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE KOTLERA, KELLERA (2013, S. 285) 

 

Pyramida znázorňuje pět hlavních fází, kterými zákazníci procháze-

jí, když přicházejí do kontaktu se značkou. První úrovní je pří-

tomnost (Presence), kde si zákazníci uvědomují značku v rámci 

předchozích pokusů a znalostí příslibů značky. K tomu slouží pře-

devším správné nastavení marketingového mixu. Další fází je rele-

vance (Relevance), kde značka splňuje přání a potřeby zákazníků a 

je pro ně dostatečně relevantní. Tyto dvě fáze netvoří emocionální 

vazbu, ale představují základ pro budování povědomí o značce. Tře-

tím krokem je výkon (Performance), kde zákazníci porovnávají pro-

dukt konkrétní značky s podobnými produkty jiných značek. Zde je 

důležité správné nastavení komunikace (propagace), protože zákaz-

níci tak budou schopni snadněji spojovat značku se specifickou 

identitou a rozpoznat ji na základě loga, barvy, sloganu a dalších 

prvků značky. V této fázi je důležité prokázat, že značka nabízí 

zákazníkovi vyšší přidanou hodnotu než konkurenční značky. Předpo-

slední úrovní je výhoda (Advantage), kde je značka spojena 

s emocemi zákazníků a zákazníci se tak mohou s touto značkou zto-

tožňovat a sdělit výhody všem kolem sebe. Vrcholnou úrovní je vaz-

ba (Bonding), znamenající emocionální a racionální asociace se 

Vazba (bonding)

Výhoda (advantage)

Výkon (performance)

Relevance (relevance)

Přítomnost (presence) 

Schéma  4 - Brand pyramida (BrandZ) 
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značkou, které u ostatních značek nevznikají. Věrnost zákazníků je 

v této části pyramidy nejvyšší, což vede k potenciálu vyšších vý-

nosů. Zákazníci jsou v této fázi schopni propagovat danou značku 

sami. (ToolsHero, 2018) 

 

Při tvorbě komunikační kampaně v rámci značky je nutné, aby si 

firma vyspecifikovala i následující faktory, zachycené ve schématu 

č. 5, jelikož určují jasný positioning značky a její správné chá-

pání, případně by měly ukázat na odlišnosti, pokud firma vlastní 

více značek či subbrandů nebo je hodlá vytvořit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: JÍLKOVÁ, MARKETING INOVACÍ (PŘEDNÁŠKA), 2018 

 

3.2 Rozvoj a řízení značky  

Má-li firma silnou základnu věrných zákazníků a vybudovanou hod-

notnou značku s pozitivním vnímáním, může společnost značku dále 

rozvíjet skrze čtyři různé strategie, kterými jsou: rozšiřování 

řad, rozšiřování značek, vytvoření redundantních značek či zcela 

nových značek.  

 

Rozšiřování může být dvojího charakteru. Tím prvním je rozšiřování 
řád. O rozšiřování řad se hovoří tehdy, pokud firma v určité kate-
gorii produktů uvede na trh další produkty pod stejnou značkou. 

Příkladem může být nová příchuť (edice), přidání jiných ingredien-

cí, zvolení jiných forem či barev nebo volba jiných velikostí pro-

duktu. Rozšiřování řad patří k nejčastější strategii rozvoje zna-

ček. Většinou se využívá při nadbytečné kapacitě, vzniklém prosto-

ru na regálech maloobchodů či pro uspokojení širší základny spo-

třebitelů. S rozšiřováním řad se pojí určitá rizika. Příliš rozší-

SLIB BRANDU

CÍL BRANDU

OSOBNOST BRANDU

PILÍŘE

Schéma  5 - Brand pyramida v rámci kampaně 
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řené řady mohou spotřebitele frustrovat, rovněž může docházet ke 

kanibalizaci tržeb ostatních položek řady. „Nejlepší rozšíření řa-

dy je takové, které ukusuje z tržeb konkurenčních firem, ale neu-

bližuje ostatním produktům mateřské společnosti.“ (Kotler, 2012, 

s. 645-646) 

 

Druhým způsobem je rozšiřování značek. Rozšíření značek znamená 
použití úspěšné značky k uvedení nových nebo modifikovaných pro-

duktů na trh v odlišné kategorii. Existuje několik výhod této 

strategie. Mezi hlavní se uvádí snadnější vstup do nové kategorie, 

jelikož je produkt snadněji rozpoznán a přijat. Na druhou stranu 

existují i určitá rizika. Ta se týkají například uvedení produktu 

zavedené značky na zcela odlišný trh, kde pak cíloví zákazníci 

nejsou spokojeni s atributy, jež se s ní pojí, a to i přesto, že 

jde o kvalitní produkty. Rovněž se může stát, že značka ztratí 

v myslích spotřebitelů své unikátní postavení, a rozšíření tak 

ublíží celkové image hlavní značky. To může mít za násle-

dek selhání uvedení nové značky či poškození mateřské značky (ka-

nibalizace značky). Úspěch nastává tehdy, kdy rozšíření pomáhá zá-

kladní značce a podtrhne tržby zavedených i nových produktů. (Kot-

ler, 2012, s. 646-647) Při rozšiřování značek mají spotřebitelé 

předem vytvořená určitá očekávání ohledně nových produktu, a to 

vzhledem k tomu, co už vědí o mateřské značce. Tím je možné urych-

lit přijetí nového produktu. (Kotler, Keller, 2013, s. 302-303) 

 

Redundantní značky neboli používání více značek umožňuje jemnější 
segmentaci trhu, kdy každá značka nabízí odlišné funkce či příno-

sy, které oslovují jiné zákaznické segmenty s různou motivací. 

(Kotler, 2012, s. 647) Pokud firma vytváří zcela nové značky, 
vstupuje tak do nové kategorie produktů, pro kterou se žádná 

s dosavadních značek nehodí, a zajišťuje jim samostatnou identitu.  

  

Řízením značek se rozumí upevňování jejich positioningu. Společ-

nosti by měly svou hodnotu značky neustále řídit a posilovat, pre-

zentovat své produkty a vyzdvihovat jejich klíčové benefity, jimiž 

jsou produkty dané značky výjimečné a uvědomovat si význam a smysl 

asociací umístěných v myslích spotřebitelů. (Kotler, Keller, 2013, 

s. 296-297) Vysekalová (2009, s. 29) ve své publikaci zmiňuje, že 

je při řízení značky nezbytné stanovit cíle a hodnoty a mít ná-

stroj, s jakým těchto cílů dosáhnout. K tomu je zapotřebí využít 

některou z analýz, a sice analýzy změny povědomí o značce, analýzy 

věrnosti značce, odlišení značky od konkurence, změny vnímání 

osobnosti značky, změny postojů a spotřebitelského chování. Podle 
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Kellera (2008, s. 903) je důležité jak vnější, tak i vnitřní říze-

ní značky. Vnitřní řízení značky obsahuje aktivity, které by měly 

zaměstnance firmy, taktéž chápané reprezentanty značky, přimět 

k porozumění positioningu značky a pochopení základních principů, 

jak mohou oni sami ovlivnit hodnotu značky. Vnější řízení značky 

spočívá v porozumění zákazníkům. Je potřeba pochopit jejich přání, 

potřeby a požadavky. Na základě těchto zjištění firma vytvoří mar-

ketingové a komunikační strategie, aby tyto přání a potřeby uspo-

kojili.  
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4 KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ   
Předchozí kapitoly definovaly marketing a jeho současné trendy, 

věnovaly se marketingovému mixu, marketingové komunikaci včetně 

komunikačního mixu a v neposlední řadě značce. Tato kapitola obsa-

huje jednotlivé přístupy při plánování komunikačních kampaní a vý-

běr vhodného modelu, který bude následně aplikován v praktické 

části práce.    

 

Podle Karlíčka, Krále (2011, s. 11-12) musí každá komunikační kam-

paň navazovat na kompletní marketingový plán, přičemž každé marke-

tingové a komunikační plánování musí být řádně sjednoceno. Mezi 

základní fáze komunikačního plánování patří situační analýza, ko-

munikační cíle, komunikační strategie, časový plán a rozpočet. Aby 

marketéři mohli nalézt klíčové příležitosti na trhu, musí provést 

důkladnou analýzu situace na trhu, přičemž nestačí pouze definová-

ní aktuálního stavu, ale také zjištění současných trendů. V rámci 

komunikačního hlediska se analyzuje primárně vnímání značky zákaz-

níkem, jak přistupuje ke značkám konkurenčním a skrze jaká média 

jej lze nejefektivněji oslovit. Nedílnou součástí bývá rovněž ana-

lýza konkurenčních komunikačních aktivit a nástrojů. Druhou a nej-

důležitější fází je stanovení správných komunikačních cílů, na zá-

kladě kterých lze následně vyhodnotit efektivitu komunikační kam-

paně. Těchto komunikačních cílů lze dosáhnout prostřednictvím nej-

různějších komunikačních strategií, které musí být rovněž sladěny 

s marketingovou strategií a situací na trhu. Komunikační strategie 

obsahuje zejména výběr adekvátního komunikačního sdělení, jeho 

kreativní ztvárnění a volbu konkrétních nástrojů komunikačního mi-

xu. Předposlední fází plánování komunikační kampaně je určení ča-

sového plánu. Ten musí odpovídat především aktuální poptávce a ča-

sováním komunikačních kampaní konkurence. Kampaň může probíhat 

kontinuálně stále stejně, s proměnlivou intenzitou nebo může tyto 

dva přístupy kombinovat. Rozhodujícím faktorem při plánování komu-

nikační kampaně je rovněž stanovení rozpočtového omezení. (Karlí-

ček, Král, 2011, s. 12-20)  

 

4.1 Přístupy k plánování komunikační kampaně 

Existuje několik přístupů tvořících plán komunikační kampaně. Jed-

ním z nich je příprava reklamní kampaně neboli 5M. Tato metoda ob-
sahuje pět prvků, a sice poslání (Mission), které definuje prodej-

ní cíle a cíle reklamy; dále peníze (Money) obsahující množství 
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volných prostředků na investování do jednotlivých médií; sdělení 

(Message), které se zabývá tvorbou, hodnocením, realizací a zhod-

nocením sdělení; dále média (Media) zabývající se volbou konkrét-

ních prostředků a nakonec měření (Measurement) zajišťující vliv 

reklamy na prodej. (Kotler, Keller, 2013, s. 544) 

 

Působení propagace dále shrnuje model AIDA(S), který identifikuje 
chování, myšlení, rozhodování a jednání spotřebitele. Ukazuje, jak 

propagace či reklama působí na chování a jednání zákazníka. Model 

objasňuje jednotlivé fáze, kterými zákazník musí projít před a ná-

sledně i po nákupním rozhodnutí. Těmito fázemi jsou: Attention, 

Interest, Desire, Action a v posledních letech také Satisfaction. 

Komunikační model AIDA(S) se rovněž využívá v 360stupňovém komuni-

kačním mixu a navrhuje podle něj ideální obsah sdělení v různých 

časových vlnách. Všechny marketingové aktivity by v tomto modelu 

měly na sebe logicky navazovat a z dlouhodobého hlediska naplňovat 

všech pět fází, kdy výsledkem je nákup spotřebitele a zároveň jeho 

spokojenost se zakoupeným produktem či službou. U současných zá-

kazníků je model využíván pro stimulaci nákupu nebo zvýšení pro-

dejů současných i nových produktů. (PR360, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE PR360 (2016)  

 

• Attention (pozornost) – Tato fáze slouží k upoutání pozornos-
ti zákazníků k produktu či službě. Existuje mnoho způsobů a 

technik, jak získat pozornost spotřebitelů, jako jsou napří-

klad sampling metody a další reklamní techniky. 

• Interest (zájem) – Jedná se o fázi zabezpečující vyvolání zá-
jmu o produkt či službu. Společnosti musí okamžitě zaujmout 

pozornost diváka nebo bude riskovat ztrátu potenciálního zá-

kazníka. Při vytváření komunikace musí společnosti zaměřit 

své úsilí na zacílení na správné publikum a výběr obsahu, 

který by je s největší pravděpodobností zajímal. 

ATTENTION INTEREST DESIRE ACTION SATISFACTION

Schéma  6 - Model AIDA(S) 
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• Desire (touha) – Dalším krokem po podchycení zájmu spotřebi-
tele je dát mu důvody, proč bude nabídka společnosti přínos-

ná, a zároveň mu umožní vědět, co by se mohlo stát, kdyby tu-

to „příležitost“ zmeškal. Příkladem může být dobrá cena, dob-

rá kvalita, produkt, který je lepší než to, co je již na tr-

hu, nebo zkrátka něco inovativního. Jde tedy o fázi vyvolání 

touhy, zvýšení pocitu potřeby a stimulaci ke koupi produktu 

či služby.  

• Action (akce) – Akce je fáze samotného nákupu a spotřeby pro-
duktu či služby.  

• Satisfaction (spokojenost) - Původní model AIDA byl doplněn o 
tzv. post-sell aktivity, které mají podpořit spokojenost zá-

kazníka. Po koupi produktu by neměla komunikace stagnovat, 

nýbrž by mělo dojít k motivování zákazníka k doporučení naše-

ho produktu či dalšímu nákupu. Ideální jsou v tomto kroku so-

ciální sítě, influencer marketing a WOM technika. Tyto malé 

podněty po prodejním procesu skutečně dávají důvěru zákazní-

kovi a on si pak častěji vybaví daný produkt, spíše než ně-

který konkurenční.		(PR360) 
 

V návaznosti na marketingovou komunikaci a rozmach digitálního 

marketingu je podle Avinashe Kauschnika (2015) nejvhodnějším kon-

ceptem v oblasti online marketingu přístup STDC. Řeší se především 
strategie tvorby digitálního obsahu, respektive jak má vypadat ob-

sah reklamních sdělení či jeho zacílení. Tento koncept pracuje 

především s navazováním vztahu se zákazníkem a na rozdíl od modelu 

AIDA(S), na který nepřímo tento koncept navazuje, nemusí zákazník 

nutně projít všemi fázemi. Těmito rozhodovacími fázemi jsou: See, 

Think, Do a Care.  

 

Firma ve fázi See oslovuje skrze reklamní kampaně široké spektrum 

cílového publika a snaží se ho co možná nejvíce zaujmout. Pracuje 

se především se značkou a budováním image firmy, přičemž se firma 

snaží přesvědčit o své kvalitě produktu. Ve fázi Think již spotře-

bitel o produktu přemýšlí a hledá primárně obsah, který mu napomů-

že k přesvědčení o koupi tohoto produktu. Záměrem je poskytnout co 

nejrazantnější důvody, proč by si spotřebitel měl právě tento pro-

dukt zakoupit. Firma v této fázi vyvíjí aktivity pro budování pev-

nějšího vztahu se zákazníkem. Fáze Do cílí na zájemce, jež mají 

jasný záměr produkt koupit. Firma proto musí podchytit veškeré 

distribuční cesty a místa, a celý proces jim tak usnadnit. Cílem 

poslední fáze Care je zůstat se zákazníkem v kontaktu a snažit se, 

aby příště nakoupil daný produkt znovu. S těmito čtyřmi fázemi 
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rovněž souvisí podle Kaushika (2015) definování konkrétních cílů, 

kterých chce firma dosáhnout, zvolení cílového publika (komu je 

sdělení určeno), obsah a poselství, kanály, měření a rozpočet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE KAUSHIKA (2015) 

 

Dalším modelem je tzv. SOSTAC model. Je využíván k plánování komu-
nikačních kampaní a zlepšování taktik jednotlivých kanálů, pláno-

vání marketingových strategií a především k tvorbě digitálního 

marketingu. Model je považován za jeden ze tří nejvýznamnějších 

marketingových modelů vůbec a pokrývá šest klíčových oblastí, kte-

ré jsou znázorněny v následujícím schématu.  

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE SMART INSIGHTS (2018)  

 

Situační analýza (S) poskytuje přehled o tom, kde se firma aktuál-

ně nachází, k čemuž využívá analýzu vnějšího a vnitřního prostředí 

(SWOT). Dále se soustředí na customer insight, popis tržního okolí 

podniku, vnímání značky nebo interní schopnosti a zdroje. Cíle (O) 

říkají, kde by firma chtěla být. Veškeré cíle by měly být ve vzta-

hu se strategií firmy a měly by být specifické, měřitelné, akcep-

tovatelné, realistické a termínované. Zároveň je lze považovat za 

kritéria pro vyhodnocení kampaně. Strategie (S) definuje, jak fir-

my mohou těchto požadovaných cílů dosáhnout. Tvorba strategie za-

hrnuje především výběr relevantního marketingového sdělení, 

k němuž využívá specifické nástroje marketingového a komunikačního 

mixu. Taktické plánování (T) následně obsahuje konkrétní komuni-

kační nástroje, které utváří danou komunikační kampaň. Ak-

ce/implementace (A) dává všechny jednotlivé nástroje z předchozího 

kroku do pohybu prostřednictvím zdrojů. Aby totiž mohl model fun-
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• SEO
• Display
• YouTube
• SEM

THINK

• SEO
• Display
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DO
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• YouTube
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Schéma  7 - STDC nástroje 

Schéma  8 - SOSTAC model 
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govat, musí obsahovat další 3M, a sice muže neboli lidské zdroje, 

dále mince nebo také rozpočet a minuty – čas, jenž určuje časový 

plán kampaně. Kontrola (C) je závěrečnou fází, kde se monitoruje 

výkon na základě stanovených cílů. (Smart Insights, 2018)  

 

Kotler, Keller (2012, s. 522) uvádějí osm kroků při plánování 

efektivní komunikace, a sice identifikaci cílových skupin, defino-

vání cílů, návrh komunikace, volbu komunikačních kanálů, stanovení 

rozpočtu, rozhodnutí o mediálním mixu, měření výsledků a řízení 

IMC. Podle Vysekalové (2010, s. 33) je naopak nezbytné začít nej-

prve formulací cílů kampaně – mohou být ekonomického (např. zvýše-

ní tržního podílu, zavedení inovovaného či zcela nového produktu) 

nebo psychologického charakteru (např. ovlivnění image značky, 

změna postojů ke značce, zavedení nové značky). Dalším krokem je 

stanovení rozpočtu, který je na danou kampaň k dispozici, následně 

definování cílového publika, stanovení požadavků na kampaň, formu-

lování komunikačního sdělení, výběr médií a v poslední fázi kon-

trola výsledků kampaně na základě stanovených cílů.  
 

4.2 Tvorba komunikační kampaně 

Jednotliví autoři si při tvorbě komunikační kampaně dané kroky 

mírně upravují. Pro účely analýzy praktické části práce byl zvolen 

model podle Pelsmackera (2003, s. 49), a to z důvodu jeho univer-

zálnosti a jednoduchosti, nicméně výrazně se od předchozích modelů 

neliší. Konkrétně jde o situační analýzu; definování cílové skupi-

ny; určení komunikačních cílů a komunikačních nástrojů (technik, 

kanálů, médií); stanovení rozpočtu a měření výsledků.  

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE PELSMACKERA (2003) 

4.2.1 Situační analýza tržních mezer (GAP)  

Analýza tržních mezer (GAP) je jednou z metod marketingové situač-

ní analýzy a zároveň je východiskem pro nastavení marketingové 

strategie. Analýza bývá zaměřena na zjištění určitého nedostatku, 

mezery nebo rozdílu mezi skutečným současným stavem a potenciálním 

Situační 
analýza

Definování 
cílové 

skupiny

Komunikační 
cíle

Komunikační 
nástroje Rozpočet Měření 

výsledků 

Schéma  9 - Proces komunikační kampaně 
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či požadovaným stavem. Analýza tržních mezer identifikuje mezeru 

mezi optimalizovanou alokací a integrací vstupů a současnou úrovní 

alokace. To znamená, že GAP analýza dokáže určit rozdíl mezi pod-

nikovými požadavky a současnými možnostmi a zároveň napomáhá při 

volbě marketingové nebo obchodní strategie. (Jakubíková, 2013, s. 

149) V určitém okamžiku se objevuje mezera mezi tím, co nabízejí 

stávající produkty a co spotřebitel skutečně požaduje. Podle Ja-

kubíkové lze mezeru překonat například penetrací trhu, rozvojem 

produktu, rozvojem trhu či diverzifikací. GAP analýzy řeší dvě zá-

kladní otázky – jak posuzovat mezeru vzniklou za určitou dobu a 

jak vzniklou mezeru překonat. Použití GAP analýzy je stěžejní pře-

devším pro větší značky, kdy má společnost významný podíl na celém 

trhu.  

 

Podle Kotlera a Armstronga (2004, s.) se GAP analýza využívá při 

plánování určité strategie nebo změny. Uplatnění strategické meze-

ry je možné odhalením a využitím možností v rámci současného ob-

chodního portfolia (intenzivní růst), budováním vztahů týkající se 

vazby k aktivitám firmy (integrovaný růst) nebo připojením dalších 

podnikatelských aktivit, které nemají k současným aktivitám žádný 

vztah (diverzifikační růst).  

 

Karlíček (2009, s. 94) rozlišuje čtyři různé mezery (Gaps) mezi 

současným a optimálním stavem. První mezerou je tzv. akviziční me-

zera, při níž není společnost schopná získávat dostatečné množství 

nových zákazníků. Další mezerou je prodejní, při které zákazníci 

neutrácejí dostatek svých prostředků na dané produkty vzhledem 

k jejich celkovým útratám ve stejné produktové kategorii. Třetí 

mezera je retenční, což znamená, že organizace ztrácí své zákazní-

ky ve prospěch konkurenčních produktů. Poslední mezera se týká po-

stojů a povědomí o značce či produktu, přičemž postoje zákazníků 

jsou nedostatečné.  

 

4.2.2 Definování cílové skupiny (generace Z) 

Společnosti většinou nejsou schopné uspokojit potřeby a přání 

všech zákazníků, a proto se vždy zaměřují na konkrétní cílovou 

skupinu, kterou detailněji zkoumají, aby pro ni mohli vytvořit da-

nou nabídku, jež uspokojí jejich potřeby. Identifikování a uspoko-

jování správných tržních segmentů je jedním z primárních klí-

čů marketingového úspěchu, a proto si firma při uvádění nových 

produktů na trh musí být zcela jistá, pro koho dané produkty vyro-

bila. (Kotler, Armstrong, 2004, s. 325-326)  
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K tomu v marketingu slouží STP proces neboli cílený marketing za-

hrnující tři fáze, a sice segmentaci trhu, kdy firma identifikuje 

a vyprofiluje odlišné skupiny zákazníků, dále targeting, při němž 

firma zacílí na jednoho nebo více segmentů, a positioning, který 

přináší tržní postavení v představách zákazníků a pro každý cílový 

segment komunikuje odlišující se přínosy nabídky. (Paulovčáková, 

2015, s. 121) 

 

První fází je tedy segmentace trhu. Kotler, Keller (2013, s. 252) 
definují segmentaci jako proces rozdělení zákazníků, případně po-

tenciálních zákazníků na trhu, do různých skupin – segmentů, 

v jejichž rámci mají zákazníci stejné nebo podobné požadavky, kte-

ré lze uspokojit cíleně sestaveným marketingovým mixem. Jedná se o 

koncepční rozdělení trhu s cílem co nejlépe obsloužit každý defi-

novaný segment. Tím, že společnost vytvoří jednotlivé segmenty zá-

kazníků, je schopná produkt vyvíjet společně s jejich potřebami. 

Hlavní segmentační kritéria na spotřebních trzích mohou být demo-

grafická, geografická, psychografická a behaviorální. V praxi se 

často využívá kombinace těchto kritérií.  

 

Geografická segmentace zahrnuje veškeré zeměpisné jednotky, jako 

jsou země, státy, regiony, kraje, města, obce či počty obyvatel a 

hustota osídlení. Cílem je působit ve více oblastech, ale zároveň 

věnovat pozornost místním odlišnostem v jednotlivých nákupních ob-

lastech. Při využívání demografické segmentace se trh dělí podle 

proměnných, jako je věk, rodinná struktura, pohlaví, příjem, za-

městnání, vzdělání, náboženství, rasa, generace, národnost a spo-

lečenská třída. Tato forma segmentace je velmi často používaná, 

jelikož má úzkou vazbu na potřeby a přání zákazníků a je poměrně 

snadno měřitelná. Psychografická segmentace rozděluje skupiny vyu-

žíváním psychologických a osobnostních znaků či životního stylu 

spotřebitele. Jedním z nejvýznamnějších systémů, které jsou zalo-

ženy na těchto ukazatelích, je systém VALS společnosti SBI. Systém 

definuje osm různých skupin, jimiž jsou inovátoři, myslitelé, po-

žitkáři, věřící, usilující, tvůrci, přežívající a úspěšní zástup-

ci. Aplikováním behaviorální segmentace dělí marketéři skupiny 

spotřebitelů na základě jejich chování, znalosti o produktu, po-

stoje k produktu, statusu věrnosti, příležitosti a frekvence uží-

vání (občasný, pravidelný, častý uživatel) či stupně připravenosti 

ke koupi produktu. (Kotler, Keller, 2013, s. 252-266) Marketéři 

mohou rovněž segmentovat na základě uživatelského statutu, míry 

užití nebo přínosu (Pelsmacker, 2003, s. 124) 
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Poznatky o současnosti a jejich stále se měnící trendy jsou pro 

dnešní obchodníky a marketéry nezbytné. Nestačí se spoléhat na 

technické dovednosti a znalosti průmyslu. Místo toho je v tomto 

nesourodém světě roztříštěných trhů a rozmanitosti zásadní také 

porozumět lidem. Vynikajícím nástrojem pro lepší porozumění, zapo-

jení se a uvedení na trh pro různé segmenty v naší společnosti je 

již zmíněné definování cílové skupiny. Identifikování cílové sku-

piny je hlavním předpokladem pro správně zvolenou marketingovou 

strategii a následně pro relevantní způsob komunikace dané značky 

či produktu. Stále častěji se používá členění populace dle genera-

cí, což napomáhá snadnějšímu pochopení charakteru cílové skupiny. 

(Nielsen, 2018) Mezi hlavní generační skupiny patří tzv. „baby 

boomers a generace X, Y a Z. Obrázek č. 2 ukazuje procentuální za-

stoupení populace podle generací.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: NIELSEN (2018)  

 

Každá generace přichází s jedinečným vzorcem chování, odlišnými 

preferencemi, očekáváními a hodnotami, které musí firmy pochopit a 

řešit. Proto se nyní marketéři více než kdy předtím musí soustře-

dit na to, aby zaměřili své komunikační kampaně strategicky podle 

rozdílných charakteristik generací. Vzhledem k tomu, že digitální 

reklama se stává stále populárnější a všudypřítomnější, bude snaz-

ší zapojit se efektivně a včas provádět úspěšné kampaně. Je tedy 

nutné pochopit jedinečné preference dané generace a vytvářet 

vlastní a kreativní kampaně, které přinášejí lepší výsledky. Pokud 

by se totiž firmy nezabývaly výzkumem současné mladé generace, 

ztrácely by tím příležitost předvídání budoucího i aktuálního spo-

třebitelského chování. (Nielsen, 2018)  

Obrázek 2 - Procentuální rozdělení podle generací 
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Tabulka 3 - Charakteristika generací 

 

    

 Baby Boomers Generace X Generace Y Generace Z 

 1940-59 1960-79 1980-94 1995-2010 

Kontext 
Poválečné  

období 

Politický  

převrat,  

kapitalismus 

Globalizace,  

hospodářská  

stabilita, vznik 

internetu 

Mobilita a více  

realit, sociální 

sítě, digitální  

domorodci 

Chování 

Idealismus, 

revoluční, 

kolektivismus 

Materialismus,  

konkurenční, 

individualismus 

Globálnost,  

zpochybňování, 

orientace na  

sebe, idealismus, 

kreativita,  

závislost 

Sebevědomí,  

vytrvalost,  

realismus, inova-

ce, samostatnost 

Spotřeba Vinyl a filmy 

Postavení, 

značky, auta, 

luxusní výrobky 

Zkušenosti, fes-

tivaly a  

cestování,  

vlajkové produkty 

Jedinečnost  

(odlišnost),  

neomezenost,  

etičnost (důvěra 

a transparent-

nost, zážitky,  

technologie 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE MCKINSEY & COMPANY A AGENTURY ERNST & YOUNG 

(2018) 

 

Kromě sociálních změn a trendů poskytuje míra porodnosti v roce 

1995 poskytuje pevný základ vzniku generace Z. Generace Z je první 

generace, která je skutečně globální. Díky rozmachu technologií, 

globalizaci a kulturně různorodé době módy, potravin, online zába-

vy, sociálních trendů a komunikace mohou být jedinci globální jako 

nikdy předtím. (McCrindle, 2018) Doposud neexistují žádné jednotné 

termíny, kde tato demografická kohorta začíná nebo končí, nicméně 

demografové a výzkumníci obvykle používají období začínající naro-

zením od poloviny 90. let do počátku roku 2000 a končící narozením 

v letech od konce roku 2000 do začátku roku 2010. Společnost 

McKinsey & Company (2018) definuje generaci Z jako skupinu lidí 

narozenou mezi rokem 1995 až 2010. Významným aspektem této genera-

ce je široké využití internetu již od velmi mladého věku. Členové 

generace Z se obvykle ztotožňují s technologiemi a interakcemi na 

webových stránkách sociálních médií pro významnou část jejich so-
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cializace. S webovou revolucí, ke které došlo v průběhu devadesá-

tých let, byli vystaveni nebývalému množství technologií i v je-

jich výchově. Jde o první generaci, která vznikla v době chytrých 

telefonů a rapidní většina si ani nepamatuje období před sociální-

mi médii. Ve studii provedené psychology bylo zjištěno, že mladí 

lidé používají internet jako způsob, jak získat přístup k informa-

cím a komunikovat s ostatními. Využívání sociálních médií se stalo 

součástí každodenního života většiny generace Z, kteří mají pří-

stup k mobilní technologii. Používají ji denně, aby udržovali kon-

takt s přáteli, rodinou a okolním světem. (Global webindex, 2018)  

 

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že by společnosti měly své produkty při-

způsobovat třem hlavním podnětům pro tuto generaci, a to: neomeze-

nosti, jedinečnosti a etičnosti. Stejně tak by společnosti spo-

třebního zboží měly zvážit vytvoření platformy produktů, služeb a 

zkušeností, které agregují nebo spojují zákazníky konkrétních zna-

ček. Marketéři musí pochopit, jakou hodnotu danému konzumentovi 

prostřednictvím produktů přinesou, přičemž mohou využívat napří-

klad přímé vztahy se spotřebiteli a nové distribuční kanály.  

 

McKinsey (2018) uvádí, že jádrem generace Z je myšlenka projevovat 

individuální identitu. Rovněž spotřebitelé generace Z vyžadují 

personalizovanější produkty, ale zároveň jsou také ochotni za tyto 

prémiové produkty, zdůrazňující jejich identitu, zaplatit. Největ-

ším problémem této generace je nadměrné množství přijímaných in-

formací, jelikož jak rychle tyto informace dokážou přijmout, tak 

rychle o ně mohou ztratit zájem. Global Webindex (2018) popisuje 

generaci Z jako skupinu lidí snadno ovlivněnou názory ostatních 

lidí. Z jejich výzkumu vyplývá, že je pro tuto generaci klíčová 

zábava. Čtvrtina lidí chce, aby je jejich oblíbené značky bavily. 

Přibližně třetina výzkumného vzorku uvedla, že objevují nové znač-

ky prostřednictvím televizních nebo online reklam. Téměř polovina 

lidí z generace Z sleduje své oblíbené značky na sociálních médi-

ích. Zvláště zajímavý je potenciál oslovit toto publikum prostřed-

nictvím vlivných osob – influencerů. Generace Z tráví v průměru 

zhruba 3 hodiny denně na sociálních médiích. Obrázek č. 3 zachycu-

je nejnavštěvovanější sociální platformy.  
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ZDROJ: GLOBAL WEBINDEX (2018)  

 

Z výzkumu, který provedl Vision Critical (2019), se jedná o tzv. 

generaci, která se vyznačuje charakteristickými rysy, jako je em-

patie, sjednocenost nebo samostatnost. Její příslušníci vytvořili 

novou kulturní měnu, která hodnotí jedinečnost, autentičnost, kre-

ativitu, sdílení a uznání. Pro tuto generaci nejsou odlišné jen 

technologie nebo internet. Technologie je důležitou součástí, ale 

to, co se změnilo, je vztah této generace s kulturou a jejími hod-

notami.  

 

Podle spotřebitelského průzkumu provedeným portálem Sustainable 

Brands (2019) má generace Z tendenci podporovat značky, které mají 

kladný postoj ke společnosti, získávají jejich důvěru skrze sku-

tečně udržitelný obchodní model a ukazují respekt k lidem. Více 

než polovina generace Z tvrdí, že pokud je značka společensky uvě-

domělá, ovlivňuje to jejich nákupní rozhodování. Podle všeho se 

jedná o generaci spotřebitelů, která od značek vyžaduje čestnost, 

autentičnost a prosociální a proekologické chování. Rozhodnutí a 

názory, které si generace Z utváří, vznikají především na základě 

digitálních a sociálních médií. V současnosti má totiž tato gene-

race více než kdy předtím jednoduchý přístup k informacím o znač-

kách či produktech a jejich vnímání kvality a důvěryhodnosti o 

produktech se utváří online v reálném čase.  

 

Druhou částí cíleného marketingu je targeting neboli tržní zacíle-
ní. Po identifikování tržních segmentů se firma musí rozhodnout, 

do kterých skupin bude investovat své zdroje a na které cílit svou 

komunikaci, a pokusí se učinit z nich své zákazníky. Zvolené sku-

piny jsou pak pro firmu cílovým trhem. Užitečně zvolené segmenty 

musí podle Kotlera, Kellera (2013, s. 269-270) obsahovat kritéria 

Obrázek 3 - Nejnavštěvovanější sociální platformy 
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jako měřitelnost, významnost, přístupnost, rozlišitelnost, akč-

nost. Firma by měla při výběru a hodnocení tržních segmentů zo-

hledňovat celkovou atraktivitu (velikost, růst, ziskovost, stabi-

lita) a zároveň vlastní cíle. Paulovčáková (2015, s. 133) ve své 

publikaci uvádí tři základní strategie pokrytí trhu, tzv. segmen-

tační strategie. První segmentační strategií je nediferencovaný 

marketing (hromadný). Tato strategie nezohledňuje rozdíly mezi 

jednotlivými segmenty a snaží se usilovat o celý trh pomocí jediné 

nabídky. Hromadný trh se využívá tehdy, pokud mají spotřebitelé 

přibližně stejné požadavky. Hlavní výhodou je využití hromadné 

distribuce a společné komunikace, dále jsou to úspory z rozsahu a 

možnost nabízet svůj produkt širokému spektru zákazníků. Vyskytu-

je-li se na trhu více spotřebitelů s odlišnými přáními a potřeba-

mi, je potřeba zvolit strategii diferencovaného marketingu. U této 

strategie firma působí v několika tržních segmentech a pro každý 

segment navrhuje speciální nabídku s přímo cílenou komunikací. Ta-

to strategie s sebou přináší vyšší růst prodejů, avšak zvyšují se 

také provozní náklady. (Kotler, Keller, 2013, s. 271-272) Poslední 

strategie se nazývá koncentrovaný marketing (strategie koncentra-

ce). Hlavním cílem této strategie je získat velký podíl v jednom 

nebo v několika tržních segmentech. Tuto strategii uplatňují pře-

devším firmy, které nemají dostatek zdrojů na to, aby mohly 

zasáhnout celý trh. Velkou výhodou je získání pevného postavení na 

trhu a relativně nízké provozní náklady. (Kotler, 2012, s. 489) 

 

Jakmile jsou vybrány klíčové tržní segmenty, mohou marketéři defi-

novat postavení produktu ve srovnání s produkty konkurentů, neboli 

určit adekvátní positioning. Positioning představuje způsob, jakým 
chce být firma vnímána v myslích spotřebitelů a jak se odlišuje 

vůči konkurenci a dalším skupinám. Strategie positioningu tkví 

v posílení dosavadní tržní pozice, vyhledávání neobsazených pozic 

na trhu či změně pozice konkurence. (Kotler, 2012, s. 638-639)  

 

Cílem je umístit značku v myslích spotřebitelů pro maximalizaci 

jejich potenciálních přínosů pro společnost. Dobrý positioning 

značky je vodítkem pro marketingovou strategii, neboť vyjasňuje 

podstatu značky, určuje cíle, kterých má spotřebitelům pomoci do-

sáhnout, a ukazuje, jakým jedinečným způsobem to provádí. Positio-

ning značky musí chápat každý v organizaci a do jeho kontextu musí 

být zasazována všechna rozhodování. (Kotler, Keller, 2013, s. 312) 

 

Podle Pelsmackera (2003, s. 140-141) může být positioning vnímán 

na základě vlastností produktu a jeho přínosu pro cílovou skupinu 
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jako unikátní, a sice z hlediska ceny/kvality, třídy produktu, 

charakteru uživatelů, konkurence, hodnot nebo kulturních aspektů a 

atributů vztahujících se k osobnosti značky. To vše ukazuje, že 

značka je komplexní symbol, a pokud s ní firma nakládá pouze jako 

s názvem, uniká jí hlavní význam. Spolu s positionignem souvisí i 

tzv. customer insight neboli pohled zákazníka. Jedná se o nástroj, 

který se zaměřuje na analýzu výzkumu trhu a působí jako most mezi 

oddělením výzkumu a marketingu v rámci společnosti. Customer in-

sight je rovněž charakterizován jako průnik mezi zájmy společnosti 

a rysy značky. Jeho hlavním účelem je pochopit, proč se spotřebi-

tel o značku zajímá, jaké jsou jeho postřehy, motivace, touhy či 

motivy, které vyvolávají jeho daný postoj ke značce a produktu. 

(Huffpost, 2016) 

 

4.2.3 Komunikační cíle a nástroje 

Při tvorbě komunikační kampaně lze po definování situační analýzy 

a určení cílové skupiny nastavit i adekvátní komunikační cíle. 

Stanovení komunikačních cílů slouží k vyhodnocování a ovlivňování 

úspěšnosti komunikační kampaně. Cíle se dále vážou na skladbu 

komunikačního mixu – jeho nástroje, média, kanály a techniky. 

Stanovené cíle ovlivňují také výši rozpočtu. Komunikační cíle 

vycházejí ze strategických firemních marketingových cílů a 

z detailní situační analýzy a musí odpovídat jak fázi životního 

cyklu produktu, tak i charakteru cílových skupin, na něž je 

komunikační kampaň zaměřena. Každý komunikační cíl by měl být 

stanoven s ohledem na metodu SMART – tedy specifické, měřitelné, 
akceptovatelné, realistické a termínované. (Pelsmacker, 2003, str. 

158-163)  

 

Mezi základní komunikační cíle podle Karlíčka, Krále (2011, s. 11-

12) a Přikrylové (2019, s. 42-44) patří:  

• Stabilizování obratu či zvýšení prodejů  

• Posílení firemní image  

• Šíření informací  

• Potřeba produktové kategorie  

• Vybudování nové značky či produktu a jejich diferenciace 

• Zvýšení povědomí o značce 

• Ovlivnění postojů ke značce 

• Zvýšení loajality ke značce 

• Stimulace chování směřujícího k prodeji 

• Budování trhu  
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Metoda, která napomáhá k nastavení měřitelných cílů, se nazývá mo-
del DAGMAR. Model se používá především pro zjištění kritérií, mezi 
něž patří úroveň povědomí o produktech či jejich image, a to na 

základě fází nákupního procesu spotřebitele. Model obsahuje devět 

fází, a sice potřebu dané kategorie, povědomí o značce, znalost 

značky, postoj ke značce, záměr koupě produktu, podporu při náku-

pu, samotný nákup, spokojenost a loajalitu ke značce. Vhodným mo-

delem pro zjištění povědomí o produktech je také model ATR (Aware-
ness – Trial – Reinforcement; povědomí – testování – posílení). 

V tomto modelu je komunikace zaměřena na zvýšení povědomí, inspi-

rování spotřebitele k prvnímu nákupu či vyzkoušení produktu a ná-

sledného posílení opakovaných nákupů. Kroky berou konzumenta ze 

stavu nevědomosti o novém produktu do bodu jeho přijetí. Rámec pro 

povědomí o opakovaném nákupu (ATR) je užitečný pro nastavení úko-

lů, protože konceptualizuje systematické kroky v procesu nákupu, 

včetně včasných psychologických efektů (myšlení, pocit, rozhodová-

ní), které předcházejí, a mohou tak vést ke konečnému nákupu pro-

duktu. Nejdříve se potenciální zákazníci musí seznámit s produktem 

nebo značkou, buď obecně, nebo konkrétně s ohledem na konkrétní 

výhody a úrovně výkonu. Povědomí může být relativně silné (tj. od-

ráží se v tom, že nemá na povědomí o průzkumu trhu žádný vliv) ne-

bo je poměrně povrchní. Pokud si zákazník uvědomuje, že atributy a 

výhody značky odpovídají jeho požadavkům a přinášejí konkurenčně 

přidanou hodnotu, pak může být zákazník motivován vyzkoušet si vý-

robek, tj. je stanoven nákupní záměr. Tento proces samozřejmě ne-

musí proběhnout, pokud značka nebude nalezena v místech prodeje 

(špatné distribuční pokrytí), nebo pokud si zákazník uvědomí, že 

její vnímání je nepřesné. Když si zákazník produkt zakoupí, je 

schopen ověřit výkonnost používaného produktu a určit, zda je jeho 

vnímání správné a zda produkt poskytuje očekávanou hodnotu. Pokud 

tomu tak je, může být zákazník ochoten produkt opět zakoupit. 

(Pelsmacker, 2003, s. 166) 

 

Charakteristikám konkrétních komunikačních nástrojů se práce zabý-

vá detailněji v samostatné kapitole komunikačního mixu, avšak je 

dobré si jej připomenout. K tomu bylo vytvořeno schéma č. 10, kte-

ré reflektuje online i offline nástroje v rámci tradičních a mo-

derních přístupů marketingu. Výběr jednotlivých nástrojů komuni-

kačního mixu je závislý na několika faktorech, jako jsou cíle ko-

munikační kampaně, charakter daného produktu, životní cyklus pro-

duktu, analýza cílové skupiny a disponibilní zdroje firmy na za-

jištění nákladů komunikace. Cílem je skrze tyto nástroje oslovit 

cílovou skupinu co nejefektivnějším způsobem. V dnešní době firmy 
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uplatňují tzv. homogenní komunikaci k dosažení většího synergické-

ho efektu prostřednictvím nejrůznějších nástrojů marketingové ko-

munikace, které ovšem nesou stejné sdělení. Výstupem je pak roz-

hodnutí, který kanál marketéři využijí pro danou cílovou skupinu, 

komunikační sdělení a cíl kampaně.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DLE ECKHARDTOVÉ (2015) A KRUTIŠE (2007)  

 

Podle monitoringu reklamních investic z roku 2018 dosáhl objem in-

ternetové inzerce na více než 28 miliard korun. Oproti předchozímu 

roku se jedná o 23% nárůst, na kterém se nejvíce projevila display 

reklama a reklama ve vyhledávání. Dle prognóz lze očekávat opti-

mistický i následující rok, přičemž průzkumníci předpokládají, že 

online reklama poroste o dalších 14 %. Z obrázku č. 4 je dominant-
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Schéma  10 - Online a offline nástroje marketingové komunikace 
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ním nástrojem reklama v TV či internet. (Sdružení pro internetový 

rozvoj, 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DLE SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVÝ ROZVOJ (2019)  

 

4.2.4 Rozpočet a měření výsledků  

Rozpočty na komunikační kampaň se liší jednak částkou, jednak je-

jím rozdělením. Výrobci spotřebního zboží investují podstatně více 

finančních prostředků do samotné reklamy a komunikačních aktivit 

než do osobního prodeje. Nejvíce praktikovanými metodami stanovení 

komunikačního rozpočtu jsou: 

 

• Metoda založená na firemních možnostech – využívá se zejména 
v malých a středních firmách lokálního charakteru, kde se ná-

klady odčítají od zisku, a zbylý rozdíl se investuje do komu-

nikačních aktivit. Radikální nevýhodou je nepřiměřené aloko-

vání finančních prostředků a ignorace aktuálních potřeb.  

• Metoda procentuálního podílu z obratu – jedná se o nejběžněj-
ší metodu, při které se procento počítá z předchozích nebo 

předpokládaných obratů. Absurdita této metody spočívá 

v absolutní nepružnosti finančních prostředků, protože pokud 

dochází k poklesu obratu, klesá tak i intenzita komunikačních 

aktivit, a může tudíž být velmi obtížné dosáhnout komunikač-

ních cílů kampaně.   

• Metoda pevné částky – předem určené prostředky na komunikaci 
se vztahují na konkrétní prodanou či vyrobenou jednotku. Tuto 

Obrázek 4 - Podíl jednotlivých médiatypů v roce 2018 
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metodu preferují především firmy vyrábějící luxusní zboží ne-

bo zboží dlouhodobé spotřeby.   

• Metoda konkurenční parity – východiskem je stanovení rozpočtu 
ve stejné výši, jako tomu je u konkurence. Předpokladem je 

perfektní znalost nákladů daného odvětví na komunikaci.  

• Metoda cílů a úkolů – tato metoda nejvíce odpovídá současným 
moderním marketingovým přístupům a praxi. Finanční prostředky 

jsou rozpočteny na komunikační aktivity odpovídající konkrét-

ním cílům a úkolům. Klíčovým faktorem je perfektní znalost 

trhu a zkušenost při definování jednotlivých úkolů.  

• Metoda založená na návratnosti (ROI) – při metodě založené na 
návratnosti se sleduje přesné období, za které se finanční 

prostředky vrátí zpět a podle výsledků se plánují další mar-

ketingové aktivity. 

• Metoda dle priorit managementu – jak již z názvu vyplývá, 

jedná se o stanovení rozpočtu podle priorit top managementu, 

který rozhoduje o alokování finančních zdrojů tam, kde jsou 

zrovna nejvíce potřeba. (Přikrylová, 2019, s. 58-59 a Hesko-

vá, Štarchoň, 2009, s. 66) 

 

Posledním krokem procesu komunikační kampaně je její měření účin-

nosti. Toto měření může být dle Heskové, Štarchoně (2009, s. 67) 

dvojího charakteru – měření přímých účinků komunikace a měření ne-

přímých účinků. U měření přímých účinků firmy sledují přírůstky 

obratu k předem vloženým finančním prostředkům na komunikaci. Ve-

dle tohoto ukazatele existují další poměrové ukazatele, jako jsou 

nákladové ukazatele, obratové ukazatele, ukazatele návratnosti in-

vestic či analýzy bodu zvratu. Nepřímé metody obsahují přístupy 

založené například na sledovanosti médií, ohlasu, zapamatovatel-

nosti, preferencích značky, změnách postojů apod. K hodnocení 

účinnosti těchto metod se využívají komunikační výzkumy, a sice ve 

dvou oblastech. Tou první je výzkum komunikačních médií, jenž se 

zabývá sběrem informací o četnosti osob, které sledují jednotlivá 

média společnosti, o pravděpodobnosti, že jsou tito spotřebitelé 

rovněž konzumenty daných produktů, o image, kterou daná média tvo-

ří a o finanční náročnosti komunikace v rámci konkrétních médií na 

základě jejich dosahu. K finančnímu hodnocení nákladů komunikační-

ho nástroje firmy využívají ukazatel CPT (náklady na jeden tisíc 

kontaktů), přičemž je výpočet stanoven podílem veškerých výdajů na 

komunikaci a počtem oslovených spotřebitelů. Výsledkem je vztah 

ceny na jednotku zásahu komunikační kampaně. Druhým výzkumem je 

výzkum účinnosti komunikace. Ten se využívá ve dvou etapách, a si-

ce v předvýzkumu, kde se vybere nejvhodnější nástroj a způsob ko-
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munikace a v samotném výzkumu, který zkoumá zpravidla jeden rele-

vantní aspekt účinku komunikace (např. znalost produktu, postoje). 

V tomto způsobu měření efektivnosti komunikace firmy nejvíce vyu-

žívají ukazatel GRP (znalostní ukazatel), jenž slouží k měření zá-

sahu komunikační kampaně nebo k optimalizaci mediálních plánů. 

(Hesková, Štarchoň, 2009, s. 68-69)  
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
Tato kapitola je zaměřena na představení vybrané společnosti a 

uvedení majoritních informací o mezinárodní společnosti Red Bull 

Česká republika, s.r.o., ve které byla zpracována praktická část 

práce. Informace o společnosti byly čerpány především z vlastních 

zkušeností autorky práce díky působení v marketingovém oddělení 

společnosti, dále z interních materiálů společnosti, z rozhovorů 

s výkonnými zaměstnanci marketingového oddělení a v neposlední řa-

dě ze zdrojů, které jsou volně dostupné na internetu.  

 

Ne nadarmo se říká, že Red Bull přepisuje učebnice marketingu. 

Společnost Red Bull totiž patří k nejvýznamnějším světovým výrob-

cům energetických nápojů a zároveň se jedná o nejúspěšnějšího vý-

robce energetických nápojů na světě. V současnosti zaměstnává přes 

12 000 lidí ve 171 zemích a po celém světě se doposud zkonzumovalo 

přes 68 miliard plechovek Red Bull. Prodej za poslední rok přesáhl 

6,7 miliard plechovek, což představuje 7,7% nárůst oproti již ve-

lice úspěšnému loňskému roku. Co se týče prodejů, výnosů, produk-

tivity a provozního zisku, čísla opět narostla a představují dopo-

sud nejlepší výsledek společnosti v celé její historii. Co se týče 

budoucí expanze, Red Bull se soustředí na hlavní trhy západní Ev-

ropy a USA, rostoucí trhy Dálného východu a po prokazatelném úspě-

chu na rakouském trhu také na další zavádění nové produktové řady 

Organics by Red Bull. Úspěch marketingu společnosti Red Bull spo-

čívá především v tom, že chytře a levně vynakládá všechny své pro-

středky, které jsou ve firmě k dispozici, včetně využití zaměst-

nanců právě pro marketing. Firma investuje minimum finančních pro-

středků do určitých reklam. Většinou bývá zvykem, že svůj reklamní 

obsah naopak prodává, jelikož je natolik zajímavý. Red Bull dělá 

eventy a content marketing již přes třicet let a už od počátku 

existence nezměnil svůj marketingový mix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL 

Obrázek 5 - Distribuce společnosti Red Bull ve 171 zemích 
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5.1 Historie společnosti  

Historie společnosti Red Bull sahá už do roku 1982, kdy se zakla-

datel společnosti Dietrich Mateschitz nechal inspirovat obdobnými 

funkčními nápoji Dálného východu a přivezl si z Thajska originální 

recepturu energetického nápoje známého jako Krating Daeng. V roce 

1984 založil společně s bangkockou rodinou společnost Red Bull 

GmbH se sídlem v Rakousku. V roce 1987 se dostává na trh úplně 

první plechovka nápoje Red Bull a díky detailně promyšlenému a 

unikátnímu marketingovému konceptu, kterým se řídí společnost dod-

nes, si získává přední postavení mezi nealkoholickými energetický-

mi nápoji. Prodej první plechovky neznamenal pouze uvedení nové 

značky na trh, zároveň se jednalo o založení nové produktové kate-

gorie – kategorie energetických nápojů. Už od samého počátku lze 

tuto společnost považovat za vizionáře a průkopníka inovací či ob-

jevitele nových příležitostí na daných trzích. Celý koncept výraz-

ně podporuje slogan „Red Bull Vám dává křídla“ a podpora nejrůz-

nějších sportovních a kulturních akcí, které dotvářejí jedinečnou 

image značky. Na český trh se Red Bull dostal v roce 1995. (Red 

Bull, 2019)  

 

5.2 Organizační struktura společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DLE INTERNÍCH INFORMACÍ  

Schéma  11 - Organizační struktura společnosti 
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Organizační struktura společnosti Red Bull se člení na osm hlav-

ních oddělení, která na sebe vážou konkrétní funkce. Společnost 

Red Bull zaměstnává přibližně 170 zaměstnanců za Českou republiku 

i Slovensko. Organizační strukturu zobrazuje schéma č. 11. Pro po-

chopení fungování marketingu společnosti Red Bull je vhodné před-

stavit konkrétněji strukturu a pracovní náplň jednotlivých marke-

tingových oddělení. Česká republika je v některých ohledech spoje-

ná se Slovenskem, například vyšší pozice jsou pro obě země stejné, 

pracují na podobných projektech a vzájemně si pomáhají, nicméně 

Česká republika a Slovensko mají odlišné business plány. Níže je 

uvedena specifikace jednotlivých oddělení.  

 

Brand department je stěžejním týmem celého marketingového odděle-
ní, jelikož zodpovídá za výstupy veškerých reklamních a komunikač-

ních kampaní či za správné používání loga, positioningu a utváření 

lokálních kampaní. Na plánování těchto kampaní dále spolupracuje 

s místní kreativní a mediální agenturou.  

 

Hlavním cílem Consumer Collecting department je získávání nových 
zákazníků (v doslovném překladu jde o „sbírání konzumentů“). U 

těch současných zároveň posiluje spotřebu a loajalitu ke značce 

tím, že s nimi komunikuje ve správný čas a na správném místě. Tým 

Consumer Collecting je složen z komunikativních vysokoškolských 

„Student Marketeers“, kteří zastávají pozici Student Brand Manager 

či jsou členy Wings Teamu. Tyto dvě pozice zprostředkovávají přímý 

kontakt společnosti s konzumenty nápoje a zajišťují tak pravidel-

nou zpětnou vazbu. Wings Team (sampling) je způsob přímé distribu-
ce vzorků zdarma přímo ke spotřebitelům. Cílem Wings Teamu je být 

ve správný okamžik na správném místě a dodat lidem extra energii 

či osvěžení během celého dne i noci. Sampling buduje povědomí o 

značce, propaguje produkt a oslovuje jak stávající zákazníky, tak 

i potenciální zákazníky nové tou možná nejpřirozenější cestou. Jde 

v něm především o to, dát novým případným konzumentům možnost se s 

produktem seznámit, ověřit si jeho vlastnosti, benefity, oblíbit 

si ho a následně kupovat. Současný Wings Team čítá více než 3 000 

Wings po celém světě, které díky svému osobnímu přístupu získávají 

srdce konzumentů. Student Brand manageři se pohybují v místech vy-
soké koncentrace univerzitních studentů a pořádají aktivace, na 

kterých energetický nápoj Red Bull distribuují. Skrze tuto nená-

silnou a studentům blízkou cestu dostává společnost Red Bull svůj 

produkt přímo k cílové skupině a díky osobám Student Brand Manage-

rů získává zpětnou vazbu a cenné informace přímo od zdroje, totiž 

od konzumentů. Dlouhodobějším cílem programu Student Brand Manage-



| 68 

rů je pak aplikování celého komunikačního mixu na cílovou skupinu 

studentů z vysokých škol. Mimo oslovení cílové skupiny, která má 

ke konzumaci nápoje dostatek příležitostí, a získání loajálních 

zákazníků chce Red Bull tímto omezit působení levnější konkurence 

a získat na svoji stranu budoucí opinion leadery (názorové vůdce).  

 

Obě pozice se rovněž podílejí na aktivaci a průběhu všech brando-

vaných eventů, dále pak vytvářejí své vlastní projekty v rámci na-

stavených KPI’s, které napomáhají budovat a upevňovat vztahy 

s konzumenty. Skrze pozice Student Marketeers lze zvyšovat přede-

vším dopad na generaci Z, a to celkově při dosahování efektivnos-

ti, jelikož zvyšují přítomnost produktu a pokrytí na univerzitní 

půdě. Wings i SBM mají hodně společného a samozřejmě jsou to 

všichni studenti vysokých škol, což znamená, že většinu svého kaž-

dodenního života tráví přímo na akademické půdě, v přímém kontaktu 

s hlavním cílem – generací Z. CC je jedním z nejvyšších ukazatelů 

ROI v marketingovém mixu a buduje jak krátkodobý prodej, tak dlou-

hodobý brandbuilding. Tým Wings je přední linií produktu a značky 

tím, že má vysoce osobní interakce s lidmi v různých okamžicích a 

příležitostech spotřeby v jejich každodenním životě. Vzhledem k 

tomu, že Student Marketeers každoročně hovoří s miliony spotřebi-

telů, byl vyvinut průzkum spokojenosti spotřebitele jako datový 

zdroj informací pomocí platformy Red Bull University. Tyto infor-

mace mohou být použity k pochopení různých témat, která mohou být 

relevantní v dané zemi, spolu s typickými údaji o spotřebitelských 

statistikách. 

 

Studentské projekty jsou vždy zábavné a participativní a ovlivňují 

studenty prostřednictvím výrazného prožitku se značkou, který je 

umisťuje do středu pozornosti. Tyto akce vytvářejí jedinečný osob-

ní vztah se studenty a pomáhají budovat Brand love na univerzitách 

po celém světě, které jsou klíčové pro pokračování prodeje na uni-

verzitách. Při budování plánů aktivit je nutné si vybrat vhodnou 

kombinaci participačních akcí na základě dostupnosti, jelikož veš-

keré události by měly být prováděny pouze tam, kde je k dispozici 

Red Bull v obchodech kampusu. Nemá totiž smysl dělat marketingovou 

iniciativu, pokud ji nelze převést na prodej. Dále je třeba vybí-

rat na základě cílení a definování studentských skupin z hlediska 

největšího potenciálu a v neposlední řadě na základě relevance. 

Student Marketeers jsou oprávněni nejen budovat vlastní cílené 

kampusové aktivace, ale i rozvíjet lokálně relevantní iniciativy, 

které mohou být relevantní pouze pro jejich region nebo univerzi-

tu. To je jednou z předností terénního marketingu společnosti Red 
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Bull, protože lze budovat místní tvář, která oslovuje kreativní 

lidi v každé oblasti. Mezinárodní společnost má spoustu globálních 

aktivací, jež lze využít na všech univerzitách, ale existuje také 

příležitost vybudovat lokální content, aby došlo k větší důvěry-

hodnosti mezi studenty. Student Marketeers vědí jakožto studenti 

vysokých škol lépe než kdokoliv jiný, co je důležité v jejich kam-

pusu, co je aktuálním trendem mezi studenty a co by naopak nefun-

govalo, rovněž mají svobodu vytvářet velké projekty a mají nejblí-

že k cílové skupině generace Z.  

 

Dalším neodmyslitelným oddělením je Sports and Events department. 
Společnost Red Bull je kromě svých produktů známá především díky 

sportovním brandovaným eventům či brandovaným sportovcům. Sportov-

ní oddělení má na starosti plánování veškerých aktivit spojených 

s těmito eventy, dále pak zodpovídá za komunikaci se sponzorovaný-

mi (brandovanými) sportovci a zároveň pracuje na hledání nových 

potenciálních talentů již od mladého věku.  

 

Tak jako se společnost reflektuje ve sportovním prostředí, zaujímá 

pozici i v tom kulturním. Culture department se zabývá realizací 
kulturních eventů či projektů společnosti, podporou uměleckých 

projektů třetích stran a v neposlední řadě hudebních festivalů. 

Culture department se podobně jako sportovní oddělení snaží hledat 

lokální talenty a zajišťuje jim ideální podmínky pro jejich tvor-

bu.   

 

Poslední částí marketingového oddělení je Communications and Di-
gital department, přičemž hlavní náplní tohoto oddělení je jakáko-
liv komunikace firmy navenek, tedy veškeré PR aktivity, spolupráce 

s relevantními médii či klíčovými lidmi a především tvoření krea-

tivního obsahu. Zaměstnanci v tomto oddělení rovněž spravují webo-

vé stránky firmy a veškeré sociální sítě, jako je například Face-

book či Instagram.  

 

5.3 Značka a principy řízení značky 

Jakmile konzument koupí Red Bull, nekupuje pouze produkt, ale ku-

puje rovněž značku. Brand neboli značka představuje dopad vlivu 

výrobku a ve všech případech může plechovka Red Bull sloužit jako 

velitel brandingu. Brand vytváří asociace – touhy a emoce, které 

přicházejí do mysli spotřebitele vždy, když vidí plechovku Red 

Bull. Lidé rovněž konzumují Red Bull, protože se s těmito asocia-

cemi ztotožňují. Mezi hlavní atributy značky patří: inovativnost, 
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sebevědomí, individualita, nekonformnost, antiautoritativnost, 

mystičnost, uvolněnost, nepředvídatelnost, profesionalita, genia-

lita, sebeironičnost, kreativita, autentičnost, polarizace a dal-

ší. Tyto atributy charakterizují nejen samotný produkt, ale dost 

často i zaměstnance společnosti. Jinými slovy, pokud by Red Bull 

byl člověk, měl by přesně tyto charakteristické rysy.  

 

Logo znázorňuje dva rudé býky mířící svými rohy jeden na druhého, 

což symbolizuje čistou moc a energii. V pozadí září žluté slunce, 

což ve spojení s červenou barvou vyjadřuje emoce. Jedinou nuanci 

lze zpozorovat v barevném provedení, kdy Red Bull používá sytější 

a tmavší barevné odstíny červené a žluté. Samotné logo představuje 

rychlost, sílu, podstoupení rizika a agresivitu. Přístup Red Bullu 

k používání loga je opravdu jedinečný ve srovnání s jinými značka-

mi. Jelikož je Red Bull prémiová značka, je velmi omezující a se-

lektivní v tom, jak se logo používá. „Správné používání loga není 

založeno pouze na kognitivním myšlení, ale také na dobrém vkusu, 

citlivosti a soudržnosti.“ (Dietch Mateschitz) 

 

Slogan „Red Bull Vám dává křídla“ (Gives you Wings) metaforicky 

spotřebitele informuje o tom, že právě tento energetický nápoj mu 

dodá chybějící energii. Na pomezí podnázvu a sloganu pak stojí vě-

ta „Red Bull osvěží tělo i mysl“, která přináší bližší informace o 

přínosech produktu a zároveň je positioningem značky. Obalem se 

stala úzká a vysoká plechovka dobře padnoucí do ruky, jejíž plocha 

je rozdělena do dvou stříbrných a dvou metalízově tmavě modrých 

čtvercových ploch, přičemž ve srovnání s ostatními energetickými 

nápoji působí s nádechem luxusu. Red Bull usiluje o udržitelnost 

životního prostředí a je si plně vědom své ekologické zodpovědnos-

ti. První zásadou je recyklovatelnost. Všechny plechovky jsou to-

tiž 100% recyklovatelné. Lze je roztavit a používat neustále doko-

la bez jakékoliv ztráty kvality. Tento proces rovněž zabezpečí 95% 

úsporu energie oproti využití hliníku nového. Plechovky Red Bull 

jsou nyní mnohem lehčí než kdykoliv předtím. Pozitivní efekt sni-

žování hmotnosti spočívá v tom, že čím méně se použije hliníku při 

výrobě, tím menší bude jejich uhlíková stopa. Další zásadou je za-

vedení výroby „pod jednou střechou“, což znamená, že veškeré ple-

chovky jsou vyráběny i plněny na jediném místě. Majoritní výhodou 

je zde ušetření mnoha kilometrů dopravy, tudíž se každoročně ušet-

ří několik tisíc tun CO2 emisí. Další výhodu lze předpokládat 

v garantování stejné prvotřídní kvality svých produktů po celém 

světě. Plechovky představují díky svému tvaru i nízké hmotnosti 

ideální přepravní obal, který rovněž ušetří zhruba 40 % zatížení 
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oproti jiným obalům (PET, sklo). Třetí hlavní zásadou bylo vyvinu-

tí ekologicky šetrných Red Bull EKO chladniček, které ušetří o 45 

% více energie než ostatní chladničky a poškozují tak mnohem méně 

životní prostředí. (Red Bull, 2018)  

 

Prvotní prioritou při řízení značky je budování povědomí o značce 

prostřednictvím hlavních zdrojů povědomí – patří mezi ně prodejní 

místo (In-store), reklama a WOM. Druhou prioritou je zvyšování 

Brand Love, kterou je potřeba dále posilovat u spotřebitelů, kteří 

budou pyšní na to, že si vyberou v kategorii sycených nápojů právě 

Red Bull. Třetí prioritou je penetrace: posílení povědomí o tom, 

že Red Bull je tou správnou volbou. Existují dva způsoby, jak zvý-

šit penetraci: Buď existují uživatelé, kteří již kupují kategorii 

energetických či sycených nápojů od konkurence, nebo v těch ze-

mích, kde je Red Bull jasným favoritem na trhu, je potřeba rozší-

řit kategorii o zcela nové konzumenty. Čtvrtou prioritou je vytvá-

ření portfolia přizpůsobeného lokálnímu trhu. Pátou je pravidelná 

spotřeba. Aby se neustále zvyšovala četnost prodejů plechovek Red 

Bull, musí se společnost soustředit na strategii příležitostí. Jde 

o to, že spousta pravidelných konzumentů již existuje, ale využívá 

produkt pouze k jedné příležitosti. Prostřednictvím správného ko-

munikování a vysvětlení benefitů pak společnost získává konzumenty 

využívající produkt hned v několika příležitostech. Šestou priori-

tou je vytvoření obvyklé spotřeby. Týdenní, a dokonce i denní spo-

třeba plechovky Red Bull je stále výjimkou.  

 

Tabulka č. 4 znázorňuje brand pyramidu společnosti Red Bull, v níž 

jsou zachyceny rozdíly mezi klasickým energetickým nápojem a novou 

produktovou řadou bio limonád Organics by Red Bull.  
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Tabulka 4 - Brand pyramida společnosti Red Bull 

BRAND 

  

POSITIONING 
ENERGIE  

„Red Bull Vám dává křííídla.“ 

OSVĚŽENÍ  

Talent od přírody.  

SLIB BRANDU 

(CLAIM)  

Red Bull revitalizuje tělo i 

mysl. 

Organics by Red Bull osvěžuje 

tělo i mysl. 

CÍL BRANDU  Dát křídla lidem i nápadům.  

Osvěžení vysoce kvalitními 

BIO limonádami od Red Bullu 

ve verzích: Tonic Water, Sim-

ply Cola, Ginger Ale a Bitter 

Lemon. 

ATRIBUTY BRANDU 

(OSOBNOST)  

Inovativní; individuální; sebevědomý; nekonformní; antiauto-

ritářský; ironický; profesionální; mystický; geniální; tvoři-

vý; uvolněný; autentický; polarizační; milující život; ne-

předvídatelný  

PILÍŘE BRANDU 

(BENEFITY) 

Zlepšuje fyzickou odolnost; 

zlepšuje celkový pocit poho-

dy; zvyšuje duševní bdělost; 

zlepšuje rychlost reakce a 

koncentraci; stimuluje meta-

bolismus a pomáhá odstraňovat 

odpadní látky 

  

BIO nápoj ze 100% přírodních 

zdrojů 

 

PRODUKT 

  

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ  

 

Atributy brandu jsou v obou případech stejné, zatímco nejvíce od-

lišné jsou benefity produktu a příležitosti, ve kterých se nápoje 

konzumují. Organics přinášejí přírodu a osvěžení, mnohokrát se te-
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dy spojují s jídlem a gastrofestivaly. Zatímco energetický Red 

Bull je vnímaný především skrze svůj funkční benefit a 

v gastronomii je často označován jako party drink, Organics před-

stavují pohodu, kvalitu a dobrý servis.  

 

5.4 Produktové portfolio společnosti  

Společnost Red Bull vybudovala úspěch na jednom jediném produktu a 

až od roku 2003 přicházela s novými variantami, aby zasáhla ještě 

větší spektrum lidí. Produktové portfolio společnosti Red Bull je 

v tuto chvíli velmi různorodé a neustále se vyvíjí. V každé zemi 

je vlajkovým produktem Red Bull Energy Drink a další příchutě se 

liší v rámci jednotlivých zemí dle přání a potřeb daného trhu. 

Produkty Red Bull jsou rovněž dostupné v různých velikostech. Na 

českém trhu jsou kromě klasického Red Bull Energy Drinku dostupné 

také Red Bull Sugarfree, Red Bull Editions (tropické ovoce, grep, 

borůvka a švestka se skořicí) a produktová řada Organics by Red 

Bull, nově uvedená v roce 2018 (více viz kapitola 6). Jedna ple-

chovka Red Bull Energy Drinku obsahuje: 80mg kofeinu, alpskou pra-

menitou vodu, 1000mg taurinu (přírodní aminokyselina), sacharózu a 

glukózu, barviva (karamel, riboflavin) a vitamíny skupiny B (nia-

cin, kyselina pantotenová, B6, B12). Verze Sugarfree obsahuje na-

místo glukózy a sacharózy Aspartam a Acesulfam K. Red Bull dispo-

nuje šesti hlavními příležitostmi konzumace – během řízení, ve 

škole a při studiu, v práci, při sportu, během hraní videoher a 

při zábavě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ  

 

Cenová politika společnosti koresponduje s positioningem značky, 

který byl definován již v první fázi brand buildingového procesu. 

Red Bull je prémiová značka, která staví na vyšších cenách, jedi-

nečnosti a bezkonkurenčním produktu. Při pohledu na ceny konku-

renčních energetických nápojů lze tvrdit, že cena Red Bull je vždy 

o něco vyšší. Logicky vychází z pevné základny a stabilní hodnoty 

firmy. Rozpětí prodejní ceny plechovky Red Bull je široké a cena 

Obrázek 6 - Produktové portfolio společnosti Red Bull 
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se liší v závislosti na prodejním místě. Nejvyšší cenu placenou 

spotřebitelem lze vidět na čerpacích stanicích a v nočních klu-

bech, kde je pravidlem, že je plechovka Red Bullu dražší vždy o 

jedno euro než kolový nápoj konkurenční značky. Nižší cena se nao-

pak vyskytuje v hypermarketech a supermarketech. Cenová politika 

společnosti Red Bull se řadí na trhu s energetickými a sycenými 

nápoji do segmentu prémiového zboží. 

 

Mediální výstupy se staly dalším produktem díky dobře připravené 

prodejní strategii a souboru atraktivních komunikačních zdrojů. 

Zvyšující se obsah Red Bull Media House přináší úctyhodný zisk za 

jeho velkolepý obsah. Lze konstatovat, že prostřednictvím mediál-

ních výstupů chce společnost Red Bull vybudovat svou značku v ze-

mích, kde je zakázán prodej energetického nápoje. Společnost Red 

Bull buduje komunikaci společnosti, a to zejména na základě WOM 

marketingu. Díky těmto základům jsou vytvořeny atraktivní akce a 

zůstávají v srdcích diváků ještě déle. Obsah Media House je velmi 

žádaný jinými subjekty a stal se předmětem podnikání. Současné 

produkty společnosti lze tedy rozdělit na Red Bull energetické ná-

poje, produktovou řadu Organics by Red Bull a Red Bull Media House 

(více viz komunikační mix).  

 

5.5 Komunikační mix společnosti  

Marketing Red Bullu je zcela založen na holistické koncepci, kde 

je přístup k tvorbě všech komunikačních aktivit a procesů propojen 

do jednoho celku tak, aby zajistil celistvé fungování firmy. Komu-

nikace se zabývá vzájemným působením mezi jednotlivými marketingo-

vými aktivitami napříč firemní kulturou, trhem a spotřebitelem.  

 

Komunikační mix marketingového oddělení společnosti Red Bull, ne-

boli také jedinečný přístup k emocionálnímu propojení se spotřebi-

telem, je tvořen šesti různými pilíři, z nichž každý má jiný cíl a 

každý je stejně důležitý. Jsou jimi: Event marketing, Communicati-

on, Consumer Collecting a Opinion Leaders program. Mezi obecné cí-

le patří tvoření obsahu, o němž se mluví, budování povědomí a ob-

razu o značce, představení různých příležitostí konzumace novým 

spotřebitelům, posílení důvěryhodnosti a neustálé budování image 

značky. Všechny složky jsou vzájemně propojené a společně vytváře-

jí marketingovou strategii WOM – „Word-of-Mouth“, nejvíce věrohod-

nou a přesvědčivou formu marketingu. Jednotlivé příležitosti mar-

ketingu jsou důležitým pilířem komunikačního mixu obsahujícím vý-

konné 360stupňové aktivace, které dávají relevantní zprávu spotře-
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biteli ve správný čas, na správném místě a správným způsobem. Díky 

tomu, že jsou produkty k dispozici i v jiných kanálech než jen 

skrze tradiční obchod, může společnost rozšířit příležitosti ke 

spotřebě, a tím zvýšit relevanci produktu v každodenním životě 

spotřebitelů. Jedná se například o fitness studia, která jsou vždy 

spojena se zdravým životním stylem, o obchody se sportovním vyba-

vením, kde je produkt spojen se "sportovním použitím", nebo o 

sklady a prodejny nábytku, jako je například Ikea, kde se uživatel 

rychle ocitá ve fyzickém a duševním okamžiku potřeby. Dále jde o 

obchody elektronických zařízení, kde jsou k dispozici hry, hudba 

nebo dokonce obsah Red Bull Media House, a v neposlední řadě se 

jedná o univerzitní kampusy a jejich okolí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

COMMUNICATION of Red Bull 
Společnost Red Bull nemá ve své marketingové struktuře oddělení PR 

(Public relations), jako je tomu v případě většiny firem. Místo 

toho je oddělení PR nahrazeno komunikačním oddělením. Jejím hlav-

ním úkolem je přiblížit veškerý obsah (události, mínění, příběhy 

atd.). Komunikační oddělení má za cíl: 

• zvyšovat povědomí u spotřebitelů, 
• budovat image značky, 
• definovat pozici značky na trhu. 

Obrázek 7 - 360stupňový koncept komunikačního mixu společnosti 
Red Bull 
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Marketingová komunikace pracuje se zákazníky prostřednictvím růz-

ných kanálů, jako je televize, tisk, rádio nebo internet. Nevídané 

události vyžadují velké množství nahraného materiálu, který má být 

přesunut do komunikačních kanálů směrem ke spotřebitelům. Velký 

počet společností platí za svůj mediální obsah úctyhodným množ-

stvím peněz. Společnost Red Bull přichází se svou strategií z dru-

hé strany. Média sama kontaktují společnost a vyžadují pro čtenáře 

přesvědčivý obsah. V průběhu let vydává redakce více než 70 % me-

diálního pokrytí. Dalších 30 % je věnováno placené reklamě, jako 

jsou televizní reklamy atd. Vzhledem k tomu, že tento poutavý ob-

sah vyžaduje neobvyklé zpracování, v roce 2007 tak mohl vzniknout 

výjimečný koncept – Red Bull Media House. Postupem času se společ-

nost Red Bull Media House rozrostla o několik nových produktů v 

oblasti tištěných časopisů, televize, online světa, hudby, her a 

filmového průmyslu. Komunikace směrem k zákazníkům roste ve všech 

možných sektorech, což vede k odlišnému vnímání společnosti samot-

nou společností. Mediální produkty díky Red Bull Media House při-

nášejí povědomí o značce i do zemí, kde je prodej energetických 

nápojů Red Bull zakázán, a tudíž pokrývají více trhů. 

 

ADVERTISING of Red Bull 
Skrze reklamu a tvoření kreativních kampaní a marketingových stra-

tegií pro média či publikum se Red Bull snaží oslovit zákazníky po 

celém světě a budovat lásku ke značce, především mezi ženami a ge-

nerací Z. Nejznámější reklamní kampaň „Cartoon“ zvyšuje povědomí o 

produktech a značce díky jednoduchým příběhům vedeným vtipnou for-

mou, kde je Red Bull vždy řešením každého problému. Komunikuje zá-

roveň positioning Red Bullu a funkčnost produktu, zároveň posiluje 

vtipně a sebeironicky charakter značky. Kampaně pro karikaturní 

příležitosti jsou postaveny tak, aby demonstrovaly každodenní vý-

znam pro spotřebitele – vybírají příležitosti, jak komunikovat se 

spotřebitelem kontextově a v nejdůležitějších kanálech. 

  

MEDIA HOUSE of Red Bull 
Jednou z manter posledních let v reklamním průmyslu je content 

marketing, chytřejší forma propagace, kdy reklamní sdělení nemá 

„čistou“ podobu spotu či inzerátu jasně odděleného od redakční ná-

plně média, ale takové hranice naopak ruší, prostupuje obsahem či 

ho přímo vytváří. Red Bull je jednou z firem, která takový přístup 

dotáhla nejdál. Média jakožto nosič reklamy na své produkty nepo-

třebuje, neboť si vytvořila sdělovací prostředky vlastní. Přivedl 

ji k tomu standardní fakt, že novináři ne vždy publikovali vše, co 

jim v rámci propagace Red Bull klasickou cestou dodával. Něco na-



| 77 

příklad žurnalistům nepřišlo tolik zajímavé, něco zveřejňovat ne-

chtěli vůbec, aby výrobci nápojů nedělali příliš velkou reklamu. I 

proto se marketéři Red Bullu rozhodli na cestě za čtenáři, diváky 

a posluchači prostředníky obejít a promlouvat k nim napřímo. Z do-

davatele obsahu se tedy postupně změnili v provozovatele médií a 

také distributora. Formálně k tomu založili firmu zmíněnou výše – 

Red Bull Media House. Red Bull Media House je multiplatformní me-

diální společnost, která ilustruje svět Red Bullu. Nabízí širokou 

škálu prémiových mediálních produktů, jako jsou například mobilní 

telefony, televize, online, zvuk a tisk či různý mediální obsah 

v oblasti sportu, kultury, umění, hudby, přírody a životního sty-

lu. Dnes je Red Bull Media House srdcem globální mediální sítě Red 

Bull, čerpající z existující komunikační sítě Red Bull ve více než 

80 zemích. Podporuje značku tím, že transformuje aktivity Red 

Bullu na mediální obsah, vynásobí jeho dosah a poskytuje jej divá-

kům po celém světě. Od svého uvedení do provozu se Red Bull Media 

House stala jednou z předních mediálních společností pro vytváření 

prvotřídního obsahu. Obsah, který je vytvořen, se objevuje nejen 

na vlastních platformách společnosti, ale také je distribuován on-

line platformám a distributorům kin. Red Bull rovněž integruje so-

ciální média do všech svých projektů a aktivit, jelikož si uvědo-

muje sílu těchto nástrojů. Sociální média řídí povědomí a angažo-

vanost v komunikaci, poskytují obsah založený na společenském ob-

sahu a umožňuje přímý kontakt s konzumenty.  

 

EVENT MARKETING of Red Bull 
Red Bull si skrze event marketing klade za cíl seznámit návštěvní-

ky se svými produkty, a to pořádáním nejrůznějších sportovních či 

kulturních akcí. Publikum lze lépe identifikovat s takzvanou 

transformací hodnot a atributů značky do akce v reálném životě. 

Event marketing buduje výrazný image značky prostřednictvím „WOM“, 

šíření emocí a zážitků slovy i těm, kteří se události nezúčastni-

li. Red Bull eventy jsou vždy zaměřeny na určitou cílovou skupinu 

a mají nemalé mediální pokrytí. Co se týče eventů, jsou dvojího 

typu – Red Bull oficiální eventy a podporované události třetích 

stran. Podporované události jsou pouze nástroje, které splňují ob-

chodní potřeby, zatímco oficiální Red Bull eventy odrážejí zvlášt-

ní charakter, který dokonale odpovídá image Red Bullu. Vždy se 

snaží být unikátní v konceptu, což znamená, že jsou události zalo-

žené na příbězích zakořeněných v autenticitě a vytvářejících jedi-

nečné zážitky. Akce jsou zaměřeny nejprve na účastníky, poté na 

diváky, následně na média a novináře. Zaměřování především na 

účastníky je stěžejní, protože jsou to právě oni, kteří skutečně 
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vytvářejí tu správnou atmosféru eventu. Mezi nejuznávanější spor-

tovní Red Bull eventy patří například mezinárodní letecké závody 

Red Bull Air Race, dále Red Bull X Fighters, Red bull Crashed Ice, 

Red Bull Paper Wings, Wings for Life World Run, Red Bull Can You 

Make It apod. 

 

SPORTS of Red Bull 
Prostřednictvím sportu se Red Bull snaží získat srdce zákazníků a 

vytvářet povědomí o značce. Události a sportovci jsou cennými ná-

stroji při vytváření tohoto povědomí, jelikož vytvářejí jedinečnou 

„message“ či zážitek vyvolávající v lidech zvědavost. Navíc vytvá-

řejí příběhy, které stojí za to sdílet. Skrze brandované sportovce 

je umožněno sdílet klíčové zprávy o funkcích produktu. Tím, že Red 

Bull podporuje sportovce, aby se staly jejich sny skutečností, do-

kazují, že dávají křídla nejen lidem, ale i nápadům. Spolupráce se 

sportem v Red Bullu je dvojího charakteru. Tím prvním je product 

placement, kde je hlavní zaměření na plechovku jako takovou. Umís-

tění produktu tak přináší funkční zprávu o produktu. Druhou vari-

antou spolupráce jsou brandovaní atleti. Hlavní přínos vidí spo-

lečnost v tom, že oba dva typy podpory komunikují funkčnost pro-

duktu, budují důvěryhodnost produktu a značky, dále budují image a 

pomáhají konzumentům si značku zamilovat, oblíbit a následně kupo-

vat.  

 

CULTURE of Red Bull 
Red Bull byl vždy synonymem sportu, který podporuje tělo značky. 

Kultura je o kreativitě a tvořivosti a je především o mysli konzu-

menta. Kulturní vize společnosti Red Bull je založena na víře ve 

vytváření dlouhodobých vztahů s klíčovými kulturními scénami a 

osobních vztahů s klíčovými hráči v těchto oblastech. Red Bull 

Music spojuje 20 let iniciativ v oblasti hudby. Je to program, 

který oslavuje hudbu, její kulturu a transformační mysl. Díky ně-

kolika festivalům, workshopům o hudebním vzdělávání, spolupráci 

s umělci a tisících iniciativ podporuje Red Bull Music umělce a 

místní hudební komunity po celém světě. Díky všem těmto iniciati-

vám se Red Bull stal jedním z nejuznávanějších hlasů v hudbě díky 

programům, které oslavují a přispívají k místním hudebním scénám. 

Umělci a hudebníci mají silný vliv na cílové zákazníky. Vytvářením 

silných a skutečných vztahů se silnými lidmi poskytují značce dů-

věryhodnost a autentičnost způsobem, kterého by nemohla dosáhnout 

samotná společnost. Mezi hlavní kulturní eventy patří například 

Red Bull Music Sound Clash, Red Bull Music 3Style nebo Red Bull 

Music Academy.  
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OPINION LEADER PROGRAM of Red Bull  
Opinion leader program sdružuje talentované umělce a sportovce. 

Díky nim posiluje důvěryhodnost produktu a rozvíjí image značky. 

Vedoucími představiteli jsou lidé, kteří jsou většinou nejvíce na-

danými ikonami, s nimiž společnost Red Bull spolupracuje ve svém 

přirozeném prostředí. Spotřebitelé je často vnímají jako své hrdi-

ny a snaží se s nimi identifikovat. Opinion Leader program je 

nejpřirozenější a nejčistší formou propagace značky a produktů. 

Vybraní jednotlivci dostávají podporu od společnosti ve formě pro-

duktů nebo finančních prostředků. Spolupráce zde však nekončí, 

společnost se snaží poskytnout jim nejlepší zázemí a podmínky pro 

školení, včetně trenérů a fyzioterapeuta. OL jsou vybíráni v mla-

dém věku a postupně dosahují až na samotný branding. V uplynulých 

letech se pod hlavičkou programu OL podepisovali umělci, hudební-

ci, DJ, producenti, sportovci, designéři, hudební skupiny atd. 

 

CONSUMER COLLECTING of Red Bull 
Důležitou součástí komunikačního mixu je rovněž Consumer Coll-

ecting oddělení, kde se zaměstnanci setkávají skrze přímý kontakt 

s různými konzumenty a zákazníky, které vyzývají k testování pro-

duktů, pomáhají rozvíjet spotřebu Red Bullu při různých příleži-

tostech, podporují prodejní týmy a samozřejmě zajišťují nezapome-

nutelnou zkušenost značky pro spotřebitele. Student Marketeers vy-

užívají své hluboké místní znalosti a vytvářejí prodejní a marke-

tingové plány na míru. Vytvářejí silné emocionální spojení mezi 

spotřebitelem a výrobkem. Konkrétně budují a realizují studentské 

akce, rovněž budují distribuci a viditelnost prostřednictvím pod-

pory prodeje. Mladí vysokoškolští studenti vždy byli hlavní prio-

ritou Red Bull světa, jelikož je to perfektní fáze života, během 

nějž může Red Bull získat konzumenty již na celý život.  

 

OFF PREMISE of Red Bull 
Jedna ze dvou oblastí, které jsou přímo spojeny s prodejem, je Off 

Premise (obchodní marketing). Jedná se o taková místa, kde se pro-

dukt dá zakoupit, ale spotřebovává se mimo nákupní zónu. Jde na-

příklad o maloobchody, velkoobchody, potraviny, smíšené zboží 

apod. Off Premise je kanál, ve kterém se řídí především dostup-

nost, viditelnost a komunikace značky. Obchodní marketing je zod-

povědný za to, aby produkty byly na prvních pozicích a v budoucnu 

ve stále konkurenčnějším prostředí. Hlavní mantrou Off Premisu je 

tzv. PERFECT STORE, který se skládá ze čtyř různých druhů umístění 

na obchodu. Tím prvním je hlavní umístění, což je nejdůležitější 

umístění v obchodě, kde zákazníci již očekávají, že naleznou ple-
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chovku Red Bullu. Následně je to trvalé umístění mimo ledničky, 

dále stálé chlazené umístění ať už v brandovaných či nebrandova-

ných chladících boxech a na závěr dočasné propagační umístění, 

které slouží jako dočasný nástroj na podporu aktuálních aktivací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

ON PREMISE of Red Bull 
On Premise (obchodní marketing) je druhou oblastí, která je přímo 

spojená s prodejem. Jedná se o taková místa, na kterých je produkt 

přímo spotřebován. Jde například o kluby, bary, bistra, restaura-

ce, hotely, kavárny a mnoho dalších podobných míst. K tomu, aby 

mohlo být zajištěno generování největšího dopadu na prodej a pově-

domí o značce, je nutné v těchto místech zajistit perfektní serví-

rování produktu, naprostou viditelnost produktu skrze POS materiá-

ly, aktivaci spotřeby pomocí tištěných materiálů, nastavení správ-

né ceny a zalistování produktů v kategorii nealkoholických nápojů.  

	  

Obrázek 8 - Růst prodejů plechovek v čase 



| 81 

6 UVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU NA TRH 
V dnešní uspěchané době a rychle se měnícím přesyceném trhu je 

nutné reagovat na co možná nejaktuálnější potřeby trhu a měnící se 

priority a požadavky spotřebitelů přizpůsobením firemního portfo-

lia napříč aktuální poptávkou. A jelikož se společnost Red Bull 

snaží na tyto změny reagovat a snaží se přicházet neustále s nový-

mi trendy a inovativními produkty, rozhodla se v létě roku 2018 

uvést na český trh novou produktovou řadu organických limonád se 

specifickou příchutí pod značkou Organics by Red Bull. Jedná se o 

vysoce kvalitní osvěžující bio nápoje, které jsou vyrobené ze 100% 

přírodních zdrojů. Jsou to jemně perlivé nealkoholické nápoje 

s osobitě typickou chutí. Na základě nařízení EU (nařízení Rady 

(ES) 834/2007 a nařízení Komise (ES) 889/2008) o ekologické pro-

dukci a označování ekologických produktů nesmí tyto nápoje obsaho-

vat umělá ochucovadla, umělá barviva ani konzervační látky, jako 

je například kyselina fosforečná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

Red Bull uvedl Simply Colu na trh již v roce 2008 jako vůbec prv-

ního zástupce bio limonád. Právě úspěch tohoto nápoje a důvěra 

v kvalitu a osvěžující schopnosti přírodních surovin přivedl Red 

Bull k rozšíření nabídky nealkoholických nápojů, které se neřadí 

do segmentu energy drinků. Organics by Red Bull jsou certifikované 

podle standardů Evropské unie jako bioprodukty, proto mohou nést 

označení BIO na obalu plechovky. Ocení je konzumenti a milovníci 

značky Red Bull, stejně tak i lidé hledající kvalitní bio alterna-

tivy oblíbených nápojů. Zatímco energy drinky zvyšují výkonnost, 

limonády příjemně osvěží. Kolový nápoj s názvem Simply Cola jako 

Obrázek 9 - Produktová řada Organics by Red Bull 
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jediný z nové řady Organics obsahuje kofein, a to ve stejném množ-

ství, jaké obsahují jiné kolové nápoje. V receptuře výrobci použi-

li pravý kolový oříšek, který se do kolových nápojů přidával pů-

vodně, a spolu s ostatními ingrediencemi vytváří jedinečnou, méně 

sladkou chuť koly. Čistě přírodní, bez barviv, konzervačních látek 

či dochucovadel, je i nová trojice limonád – Bitter Lemon, Ginger 

Ale a Tonic Water. Zatímco svěží chuť Bitter Lemon pochází ze šťá-

vy sicilských citronů, hořkost jí dodávají rostlinné extrakty. Na 

kořeněném chuťovém profilu Ginger Ale mají zásluhu zázvorové oleje 

a šťáva z citronů z ekologického zemědělství a Tonic Water se vy-

značuje přírodní hořkostí, kterou vyvažují tóny citronu a limety. 

Řada limonád Organics by Red Bull, pro jejichž propagaci značka 

využívá slogan Talent od přírody, jsou certifikované podle stan-

dardů Evropské unie. Cena 250ml plechovky se pohybuje na úrovni 

energy drinku ve stejném objemu. 

 

Hlavním důvodem, proč Red Bull přichází s řadou přírodních osvěžu-

jících nápojů je především fakt, že Red Bull chce nabízet svým 

spotřebitelům vysoce kvalitní výběr nealkoholických nápojů, které 

zároveň byly certifikovány jako přírodní produkty, díky čemuž mo-

hou být označeny evropským logem pro biopotraviny. Uvedení nového 

produktu je následně spojeno s jedinečnou strategií, která je roz-

dělena do různých časových rámců s cílem podpořit hlavní fáze za-

vedení produktu. Během těchto fází se spotřebitel postupně dozví o 

novém produktu v různých kanálech.  

 

Jedná se o určitou diverzifikaci produktového portfolia, kdy je 

tím nejdůležitějším cílem dostatečně vsugerovat, že se nejedná o 

energetické nápoje, jelikož to je první myšlenka, která se lidem 

při značce Red Bull vybaví. Z toho důvodu je potřeba vybudovat po-

vědomí o Organics jako o bio limonádách, nikoliv energetických ná-

pojích. Jedním z hlavních důvodů, proč je důležitá správná komuni-

kace nové produktové řady, je fakt, že se jedná o zcela novou ka-

tegorii, u které je potřeba budovat její známost, positioning a 

vnímání značky, aby se společnost vyhnula nežádoucí kanibalizaci.  

 

V současnosti je produktová řada Organics by Red Bull zalistována 

v těchto zemích: AE, AT, AU, BE, CH, CZ/SK, DE, DK, ES, FR, IT, 

JP, NL, NO, NZ, QA, SA, SE, UK, US. 
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Tabulka 5 - Produktová řada Organics by Red Bull 

Produkt Claim  Složení  

Organics 

Simply Cola 

 

Odvážně  

rafinovaná 

Voda, cukr, sirup ze zkaramelizovaného 

cukru, oxid uhličitý, přírodní aromata 

z výtažků rostlin, kofein z kávových 

zrn, citron, zázvor, limeta, vanilka, 

lékořice, galgán, skořice, kolový 

ořech, kakao, pomeranč, kardamom, máta, 

borovice, muškátový květ a hřebíček, 

koncentrát citronové šťávy.  

Organics 

Bitter Lemon 

 

Příjemná 

hořkost 

Voda, cukr, koncentrát citronové šťávy, 

oxid uhličitý, přírodní aromata 

z výtažků rostlin, pomeranč, hořkoň 

(quassia), limeta.  

Organics 

Ginger Ale 

 

Kořenitý říz 

Voda, cukr, oxid uhličitý, koncentrát 

citronové šťávy, sirup ze zkaramelizo-

vaného cukru, přírodní aromata 

z výtažků rostlin, zázvor, bergamot, 

citron.  

Organics  

Tonic Water 

 

Suchý šarm 

Voda, cukr, koncentrát citronové šťávy, 

oxid uhličitý, přírodní aromata 

z výtažků rostlin, chininová kůra (chi-

nin), hořkoň, limeta.  

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DLE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 
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6.1 Komunikační kampaň produktu  

Red Bull přichází s marketingovou komunikací, která byla rovněž 

spojena se spuštěním nové produktové řady na českém trhu. Společ-

nost Red Bull za dobu své existence nepřišla ke spotřebitelům 

s jiným produktem než energetickým. Uvedení nových Organics by Red 

Bull je tedy průlomovým okamžikem její historie. Díky tomuto spuš-

tění by společnost mohla zvýšit povědomí o značce jako takové, 

zvýšit počet spotřebitelů a tím zvýšit i své prodeje. Prvním vý-

chodiskem je situační GAP analýza společnosti v návaznosti na její 

dlouhodobé cíle, určení konkrétního potenciálu a charakteristiky 

kategorie bio limonád na lokálním trhu. Dále je kampaň rozdělena 

na definování STP procesu, určení komunikačních cílů a nástrojů, 

vymezení rozpočtu na komunikační kampaň a způsobu měření účinnosti 

kampaně.  

 

Společnost Red Bull využívá tzv. DMP (Data Management Platform) 

metody, jelikož si uvědomuje, že ovlivňuje úspěšnost kampaní.  

Platforma pro měření dat (DMP) je technologická platforma používa-

ná pro sběr a správu dat, zejména pro účely digitálního marketin-

gu. Umožňuje generovat cílové segmenty, které slouží k cílení kon-

krétních uživatelů v online reklamních kampaních. Platforma pro 

správu dat (DMP) je sjednocující platformou pro shromažďování, or-

ganizaci a aktivaci údajů o publiku první, druhé a třetí strany z 

jakéhokoli zdroje, a to včetně online a offline komunikaci, které 

slouží k cílené reklamě, personalizaci či přizpůsobení obsahu i 

mimo něj. Je páteří marketingu založeného na datech a umožňuje 

podnikům získat jedinečný pohled na své zákazníky. Prostřednictvím 

DMP a získaných dat se lze zaměřit na cílové skupiny a vytvořit 

pro ně cílenou reklamu. V případě Organics produktů šlo o defino-

vání cílového publika, na které se vytvářely vizuální materiály a 

obsah. Společnost Red Bull disponuje podrobnou specifikací svých 

cílových skupin, avšak chybí jí informace o zájmech a preferencích 

mladé generace Z na lokálním trhu. Další předností je zpeněžení 

kvalitního obsahu, kterým Red Bull disponuje. Skrze DMP společnost 

Red Bull shromažďuje nestrukturovaná data publika z různých zdro-

jů, mezi něž patří web, CRM, prodejní místa, sociální sítě a do-

konce i TV. Skutečný DMP by měl shromažďovat údaje o publiku na 

více než povrchové úrovni, daleko přesahující typy jako URL a in-

formace o klíčových slovech. Jedná se o data, která společnost 

shromáždila na základě kliknutí, stahování, shlédnutí videa apod. 

Může také zahrnovat demografická data, socioekonomická data nebo 

ovlivňující údaje. Skrze výsledky dat by měla být společnost 
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schopna vylepšovat kampaně pro maximální výkonnost svých marketin-

gových kampaní. Díky DMP společnost Red Bull může moci pochopit, 

které reklamní a marketingové materiály budou rezonovat 

s konkrétním publikem nejvíce, jaký obsah bude mít největší zájem 

od zákazníků a diváků a jaká zpráva je bude inspirovat ke koupi 

produktů.  

 

6.1.1 Charakteristika trhu a situační analýza  

Analýza trhu bio limonád v České republice  
Před uvedením produktu na trh by se společnost měla rovněž zaměřit 

na svou konkurenci. Důležité je nebrat v potaz pouze konkrétní 

konkurenci, ale také konkurenci potenciální, tou může být napří-

klad konkurence, která v blízké době vstoupí na trh. Limonády 

s různou příchutí se řadí do kategorie slazených, jemně perlivých 

nápojů. Tyto nápoje jsou dostupné v širokém množství příchutí a 

zároveň jsou vyráběny v různých objemech. Ty zahrnují skleněné 

lahve, PET lahve, plechovky nebo dokonce krabičky. Široce dostupné 

jsou také nápoje bez cukru nebo s nízkým obsahem cukru.  
 
Tabulka 6 - Konzumace minerálních vod a nealkoholických nápojů v 
České republice 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
(v litrech za rok na 

obyvatele) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MINERÁLNÍ VODY A  
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 297,0  296,0  293,0  287,0  278,0  264,0  249,0  249,9  247,8  241,9  

Minerální vody 68,0  67,0  66,0  65,0  63,0  59,0  55,0  56,4  57,5  55,3  

Sodové vody 37,0  37,0  38,0  38,0  35,0  32,0  28,0  31,2  30,9  30,2  

Limonády 109,0  109,0  110,0  106,0  104,0  98,0  94,0  92,8  89,2  89,3  

Ostatní nápoje 83,0  83,0  79,0  78,0  76,0  75,0  72,0  69,5  70,2  67,0  

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE ČSÚ (2019) 

 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že spotřeba limonád v České republice je 

zatím stále nejvyšší, nicméně v průběhu let mírně klesá. Jedním 

z důvodů může být například aktuální trend ekologie, kdy určitá 

část populace odmítá podporovat nákup nápojů v plastových lahvích, 

což může být rovněž příčina klesající konzumace slazených nealko-

holických nápojů a minerálních vod obecně.   
 

Stávající konkurencí v případě produktové řady Organics by Red 

Bull jsou veškeré sycené bio nápoje na trhu. Situace na českém 



| 86 

trhu bio nápojů je velmi obtížná, jelikož je trh přesycený 

perlivými limonádami a při uvedení uspěje pouze taková značka, 

která má opravdu silnou základnu věrných konzumentů nebo 

propracovaný koncept a zákazníkovi přináší něco nadstandardního. 

V následujících odstavcích je provedena analýza konkurence napříč 

bio limonádami či limonádami z přírodních zdrojů a dále také na-

příč konkurenčními kolovými nápoji, jelikož Simply Cola z řady Or-

ganics by Red Bull rovněž patří do kategorie kolových nápojů.  

 

Sortiment kolových nápojů má ještě obstojnější postavení na českém 

trhu. Mezi nejznámější značky zabírající největší podíl na trhu 

patří Coca-Cola, Pepsi a Kofola. Tyto značky jsou známy především 

svou tradicí a množstvím kvalitně provedených marketingových kam-

paní. Následuje však celá řada relativně malých a zároveň mladých 

značek, které se vyznačují charakteristikou přírodních kolových 

nápojů. Mezi tyto konkurenty patří například Fentimans Curiosity 

Cola či Fritz Kola. Obě tyto značky staví svou marketingovou stra-

tegii na komunikačním poselství založeném na přírodně bylinném 

složení, a cílí tak na velmi podobné segmenty zákazníků jako spo-

lečnost Red Bull. Jelikož Simply Cola nikdy nebude vlajkovým pro-

duktem společnosti Red Bull, nebude pravděpodobně ani přímým kon-

kurentem výše zmíněným značkám s největším tržním podílem (Coca-

Cola, Pepsi, Kofola). Proto je potřeba důkladněji zanalyzovat men-

ší značky s podobným positioningem. V následujících odstavcích 

jsou uvedeny stěžejní a nejvíce relevantní konkurenti produktové 

řady Organics by Red Bull. Patří mezi ně Fritz, Wostok, Fentimans 

Curiosity, Bohemsca a F.H. Prager. 

 

Produkty Fritz pocházejí z Hamburku a na rozdíl od nápojových gi-
gantů se profilují přírodním složením, ale také svou marketingovou 

a komunikační strategií a příběhem o tom, jak dva mladíci 

s finančními prostředky ze stavebního spoření dokázali čelit drsné 

konkurenci a v některých částech Evropy dokonce ovládli nadnárodní 

koncerny velkých značek. Na českém trhu jsou již třetím rokem a 

přišli na něj mezi prvními. Nápoje Fritz disponují osobitou chutí, 

ale také jistě potěší všechny, kteří mají rádi produkty založené 

na principech bio nebo vegan, neboť i samotný kofein je v kolovém 

nápoji čistě přírodní. S tím se přesně trefili do vkusu nové gene-

race, a tak alternativní nealkoholický nápoj malého výrobce i přes 

vyšší cenu rychle začíná růst i v Česku. Nejde přitom jen o Fritz 

Kolu, stejně jako v případě Organics řady přišel na trh i 

s dalšími příchutěmi. V Česku se rapidně šíří obliba bister a hi-

pster kavárenských konceptů a tyto produkty zde našly své místo. 
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Dalšími distribučními místy jsou bary, restaurace, hotely a velko-

obchody. Produkty Fritz se svými marketingovými a komunikačními 

kampaněmi, kdy podporují různé akce, projekty a menší umělce, nej-

více podobají společnosti Red Bull, avšak převážně na své domácí 

půdě. Na lokálním trhu jejich marketingová aktivita není tak znač-

ná. Logo a název Fritz Kola vznikly v důsledku velmi pragmatických 

úvah. Nebylo dost peněz, aby bylo možné vytvořit logo a ujistit 

se, že splňuje zákonné požadavky, takže oba zakladatelé místo toho 

použili své vlastní tváře jako logo. Majitelé společnosti se rov-

něž soustředí na otázku udržitelnosti a jsou si vědomi, že mají 

odpovědnost vůči životnímu prostředí. V tuto chvíli se snaží pod-

nikat dlouhodobě udržitelné kroky, avšak 100% udržitelné zatím 

nejsou. Jejich produkty jsou ze 100% recyklovatelného skla a každá 

láhev může projít kolem 50 cyklů. (Fritz, 2019)  

 

Limonády Wostok jsou bez konzervantů a jsou vytvořeny podle extra-
vagantní receptury přírodních ingrediencí, jako jsou například bo-

rovicový výtažek, kardamom, zázvor, rozmarýn a mandle. Ve stejném 

duchu jako jejich extravagantní receptura je i marketingová komu-

nikace. Celá produktová řada je neslazená a maximálně osvěžující 

bez umělých barviv a s přírodní osobitou příchutí i vůní. Stejně 

jako Organics řada mají nálepku bio a jsou ze 100% přírodních 

zdrojů. Na českém trhu jsou poměrně noví, nicméně jejich povědomí 

o produktech je zatím velmi nízké, naopak distribuce v českých 

podnicích a barech mírně roste. Lze je zakoupit v různých 

bistrech, kavárnách, kinech, veganských restauracích, kantýnách, 

dokonce i v online obchodech, a to vždy pouze ve skleněné podobě. 

(Bio Wostok, 2018) 
 

Fentimans Curiosity je významnou značkou mezi perlivými nápoji. 
Přestože marketingově necílí na širokou škálu spotřebitelů, je 

proslulá hlavně mezi barmany a vlastníky menších kaváren a bister. 

Fentimans Curiosity Cola svou strategii staví na bylinném složení 

a na celkovém procesu výroby. Portfolio značky Fentimans je 

široké. Najít v něm můžeme nápoje různých příchutí, z nichž 

oblíbená je Růžová limonáda (s výtažkem z oleje z růží), dále 

tonicy a alkoholické mixované nápoje v lahvích jako Gin&Tonic. 

(Fentimans Curiosity, 2018)  

 

Bohemsca je mladá firma, která na český trh přišla teprve před pár 
lety, avšak za tak krátkou dobu je o ní čím dál více slyšet. Limo-

nády značky Bohemsca se totiž vyznačují jako jedni z mála poctivou 

českou recepturou a složením ze 100% přírodních zdrojů. Jejich 
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produktové portfolio se rovněž skládá z limonád různých chutí, i 

z kolového nápoje. Distribuce těchto limonád se od ostatních kon-

kurenčních produktů liší především v tom, že nejsou prodávány 

v kavárnách a bistrech, nýbrž jsou směřovány především do obchodů 

se zdravými potravinami, jako je například Country Life a prodejna 

Sklizeno, nebo dokonce do různých e-shopů. Produkty jsou nabízeny 

pouze ve skle. (Bohemsca, 2019)  

 

Značka F.H. Prager je známá především po svou výrobu ciderů a pří-
rodních limonád pod názvem Illegal, kde konzumenti mohou najít ko-

lový nápoj či tonic. Produkují lokální, zdravé nápoje bez umělých 

sladidel, barviv a konzervantů. Jejich koncepce představuje návrat 

skutečných limonád z ovoce a bylin. Produkty se prodávají ve skle 

a jejich distribuce je velmi podobná produktům Fritz. (Prager Ci-

der, 2018)  
 

Za další konkurenční značky by se daly považovat značky jako 

Mieps, Lemonaid a Ego, ale jsou to natolik malé značky s nízkým 

povědomím a distribucí, že jejich podrobné zkoumání nestojí za 

zmínku. Avšak i zástupci těchto značek potvrzují, že gastronomie 

je pro ně klíčovým prodejním kanálem. Dále je potřeba brát v úvahu 

i substituty v podobě domácích limonád lokálních barů, podniků či 

restaurací. Hlavní výhody produktů Organics by Red Bull lze vnímat 

ve vyšším povědomí díky propracovanému marketingovému i komunikač-

nímu mixu společnosti Red Bull, dále v samotném obalu, jelikož se 

jedná o 100% recyklovatelné plechovky, které jednak neubližují 

ekologii, jednak také prosperují praktičtější formou obalu než 

ostatní konkurenti. S tím souvisí i místa prodejů daných produktů. 

Red Bull může disponovat širokým spektrem prodejních míst, avšak 

v distribuci Organics by Red Bull je stále kam se posouvat, ať už 

jsou to podniky, bary, bistra, kavárny, velkoobchody, maloobchody, 

supermarkety, čerpací stanice apod.   

 

Co se týče údajů o komunikaci, tabulka č. 7 znázorňuje přehled re-

klamních investic v kategorii soft (sycených) nápojů za rok 2018 

v České republice. Ne v každém uvedeném případě se jedná o zcela 

přímou konkurenci produktů Organics by Red Bull v rámci svého po-

sitioningu (viz výše), nicméně jde o hlavní giganty této katego-

rie.  
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Tabulka 7 - Přehled reklamních investic v kategorii soft nápojů 
(2018) 

Monitorování reklamy  SoS SoV 

Coca-Cola 37.64% 35.98% 

PEPSI 25.49% 22.53% 

Kofola 16.58% 16.73% 

Vinea 7.29% 7.96% 

ROYAL CROWN 3.73% 4.97% 

Mirinda 3.64% 3.67% 

ORGANICS by Red Bull 2.80% 4.10% 

7UP 2.48% 4.06% 

others 0.34%   

*SoS = podíl čistě reklamních investic  

*SoV = podíl TV ratingu   
ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE INTERNÍCH MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI RED BULL 

 

GAP analýza tržních mezer 
Každá společnost by si měla být vědoma tzv. akvizičních gapů, při 

kterých není schopná získávat dostatek nových zákazníků s ohledem 

na charakter dosavadních produktů. První stěžejní mezerou, která 

se zároveň váže na firemní dlouhodobé cíle, je rozdíl mezi Brand 

love (láskou k brandu) a Can love (láskou k plechovce) konzumentů. 

Brand love ukazatel zahrnuje veškeré marketingové aktivity, které 

upevňují pozitivní vztah a vnímání, avšak nemusí nutně zahrnovat 

samotnou konzumaci Red Bull nápojů. Na druhou stranu Can love tvo-

ří pevnou základnu věrných zákazníků společnosti Red Bull, kteří 

vyhledávají produkty v několika různých příležitostech a upřed-

nostňují je před konkurenčními produkty. Společnost Red Bull dis-

ponuje opravdu vysokou mírou spotřebitelů, kteří tuto značku milu-

jí (až 50 % populace) a mají k ní velmi pevný vztah, nicméně počet 

lidí, kteří Red Bull produkty konzumují, je již nižší (16 %). Do 

skupiny potenciálních „none users“ spotřebitelů patří i tzv. „re-

jected“ – lidé, kteří nepijí výhradně energetické nápoje, avšak 

mohou to být další potenciální konzumenti produktové řady Organics 

by Red Bull, jelikož se jedná o osvěžující bio limonády. Rozložení 

základny konzumentů společnosti Red Bull je znázorněno v grafu č. 

1. Podle průzkumu T&A společnosti Red Bull jde nejčastěji o odmí-

tání produktů z důvodu složení, neobliby a nepotřeby energetických 

nápojů či neznalosti příležitostí konzumace. Ke zvýšení konzumace 

je nutné integrovat plechovku do všeho, co společnost dělá v celém 

marketingovém mixu, a vázat jej na konkrétní příležitosti.  
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Přestože se tato mezera řeší skrze podporu obchodu s překonáváním 

překážek, budováním významu produktu a důvěry s externími zainte-

resovanými stranami, případně s překonáváním zdravotních bariér a 

chybných představ o produktech, vedla rovněž k uvedení nové pro-

duktové řady na lokální trh, a tím i k získání nové základny kon-

zumentů. Potvrzuje to i fakt, že produktová řada Organics by Red 

Bull není energetický nápoj, nýbrž osvěžující bio slazený nápoj 

s bublinkami a otevírá tak zcela nové příležitosti ke konzumaci. 

Pomocí nově uvedených produktů by mohla společnost tuto mezeru do 

budoucna snížit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE INTERNÍCH MATERIÁLŮ  

 

Druhou mezerou je aktuální trend bio limonád a zdravého životního 

stylu a také potenciál v neenergetických nápojích, zejména v bio 

produktech. Spotřeba celosvětového trhu s biopotravinami neustále 

roste a podle několika průzkumů společnosti má trh s biopotravina-

mi před sebou skvělou budoucnost. Rovněž podle globálních průzkumů 

společnosti Red Bull až 20 % populace je ochotno za bio produkty 

zaplatit více, dále až 39 % populace se zaměřuje na zdravé životní 

prostředí a téměř 60 % se soustředí na své zdraví. Produkty 

Organics by Red Bull jsou extrémně relevantní pro spotřebitele, 

kteří se zajímají o svůj styl života a stravování. Tyto skupiny 

lidí vyhledávají zdravé potraviny a nápoje a také přírodní 

produkty. Dle prognóz bude tento růst nadále pokračovat. Kategorie 
takzvaných bitter nápojů není velká, tvoří jen 3 % z celkového ob-

jemu soft drinků, nicméně mají obrovský potenciál v nočních podni-

cích a barech. Prodeje společnosti Red Bull tvoří už 4 %, do něko-

lika let má v plánu dosáhnout až 10 % z celkových objemů. Obrázek 

č. 9 znázorňuje potenciál vytvoření nové produktové řady. Rozdíl 

50%

16%

34%

Brand Love Can Love None users

Graf 1 - Základna konzumentů společnosti Red Bull (GAP 1) 
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v konzumaci energetických nápojů a limonád je opravdu značný. Dále 

je nutné zmínit, že Simply Cola patří do tzv. „carbonated soft 

drinks“, kde je potenciál ještě větší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

6.1.2 STP proces  

Jakmile má společnost pevný základ pro uvedení produktu na lokální 

trh z hlediska definování potenciálu produktu, potřeb daného trhu 

a dlouhodobých firemních cílů, musí definovat svůj STP proces – 

tedy segmentaci, targeting a positioning nové produktové řady.  

STP proces řady Organics by Red Bull je částečně stejný jako u 

klasického vlajkového Red Bull Energy nápoje, ale liší se zejména 

rozdílnými benefity produktu a komunikačním poselstvím.  

 

Cíloví konzumenti produktů Organics by Red Bull jsou 

charakterizováni jako spotřebitelé vyhledávající zajímavá místa 

pro trávení volného času, chodící do nově otevřených kaváren a 

bister, kde konzumují prvotřídní nápoje. Potraviny nakupují mimo 

jiné i na farmářských trzích, protože věří, že právě zde najdou 

prvotřídní kvalitu. Jednou z hlavních prioritních skupin, na které 

se společnost Red Bull zaměřuje, je generace Z, jelikož se jedná o 

mladou, na lokálním trhu neprozkoumanou skupinu lidí. Díky neustá-

le se vyvíjejícím komunikačním technologiím se ideologie této ge-

nerační segmentace utváří globálně, což má přímý vztah k budování 

a ztvárnění obsahu značky. Avšak pro pochopení českého trhu a na-

Obrázek 10 - Potenciál uvedení nových produktů (GAP 2) 
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vržení komunikační kampaně je nutné zaměřit obsah praktické části 

na lokální potřeby konzumentů. Společnost Red Bull tuto generaci 
často označuje jako igeneraci, která se narodila po roce 1995. 

Podle globálních výzkumů společnosti Red Bull tvoří generace Z 2 

miliardy globálně, a to s nejvyššími výdajovými kapacitami 

v historii. Generace Z je vysoce digitalizovaná generace, má glo-

bální myšlení a je vysoce obklopena sociálním světem.  
 

Následující fakta ukazují generaci Z z pohledu vnímání Red Bullu, 

rovněž na základě globálních výzkumů: 

• Gen Z je skupina lidí, jejichž čas je velmi drahocenný, což 

vyústilo ve zvýšenou touhu po krátkých, digitálních, vizuál-

ních kampaních a komunikaci založené na obsahu a zkušenos-

tech. 
• Gen Z jsou velmi kreativní skupinou lidí a milují především 

personalizované věci.  
• Mají zvýšenou touhu být uznáváni jako jedineční jedinci a rá-

di se do věcí zapojují. 
• Gen Z raději utrácí své peníze za zážitky a zkušenosti, které 

mohou sdílet s ostatními než za samotné produkty.  
• Gen Z mají zvýšenou touhu být „nezávislí“ a hledají aspirační 

hodnoty u začínajících podniků. 
• Gen Z jsou experty ve více oblastech, neustále mění své role 

a identity. 
• Gen Z nejen sní o lepším světě, ale chtějí také aktivně pra-

covat na lepším světě se silnou potřebou rozmanitosti a au-

tenticity. Až 60 % generace Z chce změnit svět k lepšímu a 

zároveň k tomu přispět vlastním přičiněním.  
• Gen Z má zvýšenou touhu vidět rozmanitost svého světa v tom, 

co značky dělají. 
• Gen Z se vyznačuje vysokou mírou autenticity – mají zvýšenou 

touhu ke skutečným hodnotám.   
• Gen Z silně reaguje na vlivy sociálních médií.  
• Gen Z dávají největší váhu upřímným a pravdivým doporučením 

(recenzím produktů).   
• Gen Z má zvýšenou touhu po ostré, vizuální komunikaci s ome-

zenými textovými prvky.  
• Gen Z se vyznačuje zvýšenou touhou po „momentu překvapení“ – 

nečekanosti. 
 

Kompletní targeting ideální cílové skupiny znázorňuje tabulka č. 
8. Základním atributem cílové skupiny společnosti Red Bull jsou 

konzumenti ve věkovém rozmezí 18 až 40 let. Red Bull své 
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konzumenty charakterizuje jako lidi, kteří se snaží o rovnováhu 

pracovního a osobního života, dále jsou to lidi, kteří se 

vyznačují aktivním sociálním životem, mají dostatečné sebevědomí a 

pozitivní pohled na život, jsou neustále online, vyhledávají 

zajímavá místa pro trávení volného času a chodí do nově otevřených 

kaváren a bister, kde konzumují prvotřídní nápoje. Potraviny 

nakupují mimo jiné na farmářských trzích, protože věří, že právě 

zde najdou prvotřídní kvalitu.  

 
Tabulka 8 - Targeting společnosti Red Bull 

    

CAN LOVERS BRAND LOVERS JINÁ ALTERNATIVA GENERACE Z 

Věrní Red Bull 

konzumenti, kteří 

kupují produkty 

Red Bull pravidel-

ně a vyhledávají 

možnost konzumace 

v různých příleži-

tostech. Pravděpo-

dobně budou kupo-

vat i nově přichá-

zející produkty 

této značky. 

Skupina lidí, která 

miluje brand a  

veškeré aktivity 

s Red Bullem  

spojené (eventy, 

sportovci, obsah 

apod.). Cílem je  

nabídnout jim  

produkty jiného 

charakteru.  

Potenciální  

spotřebitelé, kteří 

hledají jinou  

alternativu v podobě 

osvěžení, nikoliv 

energie (trend bio 

potravin). 

Nejmladší genera-

ce, která si  

vytváří vztah ke 

značkám již 

v nízkém věku. 

Společnost Red 

Bull tuto generaci 

zařazuje do  

věkového rozmezí 

18-24 let. 

    

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DLE MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

Zacílení se dělí na čtyři různé prioritizující skupiny/segmenty.  

Tou první jsou tzv. „can loveři“, což jsou nejvěrnější a nejvíce 

loajální Red Bull konzumenti, kteří kupují produkty Red Bull pra-

videlně a vyhledávají možnost konzumace při různých příležitostech 

a situacích. Jedná se o skupinu lidí, u kterých lze předpokládat, 

že pravděpodobně budou kupovat i novou produktovou řadu Organics 

by Red Bull. Druhým cílem je skupina lidí, která miluje značku Red 
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Bull a veškeré aktivity s Red Bullem spojené, jako jsou například 

eventy, brandovaní sportovci, obsah či Red Bull kultura. Cílem je 

nabídnout jim produkty jiného charakteru. Třetí skupinou jsou po-

tenciální spotřebitelé, kteří hledají jinou alternativu v podobě 

osvěžení, nikoliv energie. Jedná se převážně o takové spotřebite-

le, kteří se zaměřují na zdravější formu stravování či konzumování 

nápojů. Posledním cílem je již zmiňovaná generace Z, nejmladší ge-

nerace, která si vytváří vztah ke značkám již v nízkém věku. Spo-

lečnost Red Bull tuto generaci zařazuje do věkového rozmezí 18-24 

let. Doposud společnost vycházela pouze z globálních výzkumů zamě-

řených na generaci Z, proto se výzkumná část šetření bude zabývat 

především bližší specifikací této generace.  

 

Red Bull se tímto inovativním produktem nesnaží konkurovat segmen-

tu zdravé výživy. Organics produkty totiž neobsahují všechny výho-

dy šťávy z čerstvé zeleniny nebo ovoce, nicméně jedná se o kvalit-

ní alternativu nápojů, které jsou jednak ze 100% přírodních zdrojů 

a jednak se vyznačují specifickou chutí. Positioning produktů Or-
ganics by Red Bull se od energetických nápojů odlišuje především 

svou funkčností. U klasického Red Bull Energy Drinku jde o revita-

lizaci těla a mysli, kdežto u produktové řady Organics tělo i mysl 

osvěžuje.  

6.1.3 Cíle a nástroje komunikační kampaně 

Podle pravidel komunikačních kampaní společnosti Red Bull je důle-

žité uvádět správné relevantní platformy ve správných chvílích a 

se správným komunikačním sdělením a integrovat obsah sdělení pro-

duktu tzv. „v reálném životě“. 

 

Zásady a pravidla komunikace:  
• Komunikační přístup by měl být představen komplexně a přiro-

zeným, autentickým a prvotřídním způsobem – zdůrazněním slo-

žení ze 100% přírodních surovin.  

• Kontextově relevantní: Správné umístění plechovek do snadno 

pochopitelného uspořádání, které se hodí v rámci dané příle-

žitosti.  

• Jasná role společnosti Red Bull: Jako doplněk relevantního 

principu by v ideálním případě měl vizuál navázat na komuni-

kační poselství, které by mělo produkty odlišit od klasických 

energetických nápojů a vyzdvihnout, že se jedná o osvěžení, 

nikoliv o energii. 

• Prémiové, přirozené nebo autentické provedení: Fotografie by 

měly být přirozené, upřímné, nikoliv však inscenované nebo 
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příliš umělé, aby došlo k zachování vizuální prémiovosti a 

autentického vzhledu. 

• Přizpůsobit se sociálním kreativním trendům. 

• Vytvořit takový obsah, který umožní jasné pochopení jak vizu-

álního, tak doprovodného sociální vnímání. 

 

Marketingové a komunikační cíle: 
• Zalistování produktů v nových On Premise podnicích  

• Dosáhnout silné distribuce v Off Premise podnicích  

• Budovat správné porozumění produktu a silné povědomí o 

produktech skrze Consumer Collecting oddělení (především 

Wings Team), sociální sítě a digitální marketing   

• Představit kompletní produktový mix Organics by Red Bull jako 

nové organické nápoje od Red Bullu, posilovat jeho 

positioning a objasnit, že se nejedná o energetický nápoj  

• Zaměřit se na klíčové příležitosti a diverzifikovat je  

 

Uvedení nové produktové řady na český trh šlo ruku v ruce s marke-

tingovou komunikační kampaní a marketingovou strategií, která za-

čala v létě roku 2018 a byla rozdělena do různých časových rámců 

s cílem podpořit hlavní fáze uvedení produktů. Během těchto fází 

se spotřebitel postupně mohl dozvědět o novém produktu z různých 

komunikačních kanálů. Tato kapitola navazuje na komunikační mix 

uvedený v kapitole č. 5, a i přesto, že společnost při komunikační 

kampani Organics by Red Bull využila kompletního 360stupňového mo-

delu, některým konkrétním komunikačním aktivitám je třeba věnovat 

více prostoru. Spuštění komunikační kampaně této produktové řady 

bylo spojeno s národními online i offline médii jako předmětem 

propagace. Brand a Digital oddělení vybrala takové typy médií, 

které zpravidla disponují vysokým dosahem. Základním východiskem 

společnosti Red Bull bylo v tomto případě rovněž využití takových 

nástrojů, které budou vyhovovat cílové skupině mladých a kreativ-

ních lidí, ale zároveň bylo nutné aplikování masové formy reklamy, 

a to z důvodu uvedení zcela nových produktů na lokální trh. 

V souvislosti s tím investovala společnost především do komunikač-

ních prostředků skrze TV produktové reklamy, digitální marketing a 

In-store propagační aktivace. Schéma č. 12 znázorňuje veškeré ko-

munikační nástroje, které společnost při uvedení nových produktů 

aplikovala.  
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ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 

 

OOH (CVL) je forma reklamy, která funguje mimo domov cílové skupi-
ny. Je to široká koncepce, zahrnující i venkovní a vnitřní rekla-

mu. V rámci propagačního programu Organics by Red Bull jsou komu-

nikace primárně zaměřeny na čerpací stanice, na stanice metra a 

vlakové stanice ve městech, dále billboardy nebo smartboardy, ale 

také LED obrazovky. Do této formy reklamy patří rovněž POS/POP ko-

munikace v rámci In-store reklamy.  

 

Forma In-store reklamy se skládá ze dvou hlavních pilířů – Off 
Premise a On Premise oddělení, která mají na starosti komunikaci 

v rámci podniků a veškerých prodejních míst. Jak již bylo zmíněno 

výše, hlavním úkolem Off Premisu (tradičního obchodního řetězce) 

v rámci komunikační kampaně bylo zvýšit povědomí o subbrandu Orga-

nics by Red Bull a postarat se o distribuci v daných obchodních 

kanálech. Při uvedení nového produktu v první fázi byly nutné sa-

mostatné propagační aktivace, což znamená, že sekundární displeje 

musely být oddělené (produkty Organics od klasických energetických 

nápojů), a to z důvodu správného pochopení a vnímání produktů 

s odlišným komunikačním poselstvím. Prostor pro umístění by vždy 

měl být inkrementální, avšak nikdy ne na úkor energetického nápo-

je. Pokud je prostor v regálech s energetickými nápoji již omezen, 

umístí se Organics produkty vedle značkového bloku energetických 

nápojů (v jiné kategorii nealkoholických nápojů). Dalším způsobem 
je umístění Organics produktů mimo jednotlivé energetické edice, 

Komunikační 
nástroje

In-store 
reklama 
(Off/On 
Premise)

B2B event 
marketing

TV 
produktová 

reklama

Consumer 
Collecting 

(Wings 
Team) 

Digitální 
marketing 

(social, web, 
bannery)

OOH (CLV)

SEM

Schéma  12 - Nástroje komunikační kampaně Organics by Red Bull 
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aby se vytvořil patřičný rozdíl a nedošlo k zaměňování a mystifi-

kaci. Dále má Off Premise na starosti zalistování produktů ve 

všech vlastních a brandovaných ledničkách (coolerech) nebo zalis-

tování produktů do ledniček vlastněných obchodem. Produkty mohou 

být umístěny také v regálech vedle alkoholických nápojů, kde se 

může využít jak single produktů, tak například čtyřbalení (4packs) 

pro zajištění dalšího prostoru v obchodě. Ideálním případem je ta-

ké zajištění přítomnosti celého portfolia ve všech možných plat-

formách online obchodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

V rámci propagace se využívají také různé POS komunikace uvedené 

na obrázku č. 12, které mají zabezpečit podporu prodeje na rele-

vantním místě a zároveň jsou přizpůsobené konkrétním možnostem da-

ného prodejního kanálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: PROPAGAČNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

Obrázek 11 - Ukázka způsobu vystavení na obchodě 

Obrázek 12 - POS komunikace (Off Premise) 
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Úkolem On Premise oddělení v rámci komunikační kampaně bylo rovněž 

zvýšit povědomí o novém subbrandu Organics by Red Bull, a postarat 

se tak o distribuci ve vybraných podnicích. Cílem On Premise je 

najít správnou cestu pro distribuci především v gastronomických 

podnicích, jako jsou restaurace, bary, večerní podniky, kavárny, 

bistra, kantýny, food festivaly a v neposlední řadě univerzitní 

kantýny či menzy. Hlavním posláním při tzv. zalistování těchto 

produktů bylo vysvětlení zákazníkům, že se jedná o novou produkto-

vou řadu založenou na čistě přírodních surovinách, která vyniká 

svou osobitou chutí a v žádném případě se nejedná o energetické 

nápoje, jako tomu bylo doposud u značky Red Bull očekávané. On 

Premise oddělení se stejně jako Off Premise zabývá správným 

umístěním produktů v podniku, správným nastavením ceny nebo serví-

rováním nápojů. Co se týče servírování, jsou přísná pravidla, jak 

musí být nápoj podáván. Plechovka se musí servírovat vždy přes 

bar, dostatečně vychlazená a otevřená, logem směrem k zákazníkovi, 

jelikož je to právě obal plechovky, který je v tu chvíli hlavním 

komunikačním nástrojem. Barman by nikdy plechovku neměl rozlévat, 

jelikož hlavním principem je, aby si spotřebitel odnášel jasně 

rozpoznatelnou plechovku Organics by Red Bull, a přiměl tak další 

potenciální konzumenty k možné koupi.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: PROPAGAČNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

Všechny čtyři produkty Organics by Red Bull odpovídají sekci neal-

koholických nápojů a měly by být zapsány v ideálním případě na za-

čátku či na konci nápojového menu, protože se jedná o psychologic-

ky nejdříve vnímaná místa zákazníkem. V každém podniku, ve kterém 

se tyto produkty prodávají, by měla být ideálně brandovaná lednič-

ka, která bude neustále naplněna a umístěna na dobře viditelném 

místě. V podniku by rovněž měly být umístěny POS komunikační mate-

Obrázek 13 - POS komunikace (On Premise) 
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riály znázorněné na obrázku č. 13. Může se jednat například o 

brandované boxy, plakáty, propagační cedule se specifickým slože-

ním nápoje, digitální displeje s krátkou informační smyčkou a dal-

ší propagační materiály. Produtky Organics jsou vysoce kvalitní 

nápoje a nastavení jejich ceny je stěžejním úkolem On Premise od-

dělení. Cenová hranice těchto produktů se odvíjí od ceny kolových 

nápojů konkurenčních značek, přičemž by měla být vždy o jedno euro 

vyšší.  

 

Dalším nástrojem komunikační kampaně bylo v rámci launche (uvede-

ní) implementování B2B event marketingu. Propagace skrze event 

marketing je klíčem k plánování úspěšné kampaně. Společnost Red 

Bull sice v rámci komunikační kampaně nepřišla s žádným eventem 

spojeným s produkty Organics by Red Bull pro veřejnost, nicméně se 

rozhodla udělat event v rámci B2B (business to business) marketin-

gu. Jedním ze způsobů, jak vytvořit úspěšnou událost, je totiž vy-

tvořit originální obsah, který bude zajímavý pro cílovou skupinu 

lidí. B2B event marketing je offline marketingový kanál, jenž spo-

lečnost využila k tomu, aby usnadnila interakce mezi osobami, kte-

ré následně povedou k naplnění firemních cílů, mezi něž patří na-

příklad zalistování nových produktů v podnicích, udržení stávají-

cích i získání nových zákazníků nebo zvýšení a zrychlení prodejů. 

Především jde o upevnění vztahů s investory a zainteresovanými 

stranami, představení a vyzkoušení nových produktů nebo samotné 

budování povědomí o nových produktech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI RED BULL, FOTOGRAF: MILAN FORMÁNEK  

 

Společnosti mohou zahrnout B2B marketing do své celkové komunikač-

ní strategie mnoha různými způsoby. V tomto případě šlo o uspořá-

Obrázek 14 - B2B event v rámci launche produktů 
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dání VIP večírku na unikátním místě v centru Prahy s krásnou vy-

hlídkou – na střeše Lucerny. Tím společnost chtěla především uká-

zat, že si svých klientů cení, což také pomáhá udržet vyšší míru 

udržení zákazníků. Celá akce se odehrávala ruku v ruce 

s udržitelným konceptem a podtrhovala komunikační poselství 

v souvislosti se složením z čistě přírodních zdrojů.  

 

Skrze digitální marketing se společnost Red Bull vždy snaží vytvá-
řet vlastní, lokální obsah, který bude pro české konzumenty rele-

vantní. Během uvedení nových produktů došlo na spolupráci 

s několika mladými fotografy, kteří společně s celým Consumer 

Collectingem a digitálním oddělením vytvářeli základní obsah, kte-

rý byl následně publikovaný na sociálních sítích. Fotografie muse-

ly splňovat požadavky Brand oddělení, aby správně podtrhovaly po-

sitioning produktu – šlo tedy o slunečné prostředí, zachycení vol-

nočasových aktivit na adekvátních místech a především osvěžení. 

Hlavní vizuální prvky a propagační materiály vycházely 

z globálního zadání, nicméně byly upraveny pro lepší chápání lo-

kálního konzumenta. Na sociálních sítích se nejvíce používal jed-

notný hashtag #talentodprirody. Instagram a Facebook byly hlavními 

kanály, skrze které marketingové oddělení komunikovalo s potenci-

álními konzumenty. Komunikace nových produktů byla spojena 

s vytvořením nové webové stránky Organics by Red Bull, na níž se 

spotřebitel může dozvědět bližší informace o produktech a jejich 

složení a nalézt fotografie z různých aktivací.	 	 Komunikace Orga-
nics by Red Bull se objevila i v online prostoru v podobě digitál-

ních displejů a bannerových reklam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: OFICIÁLNÍ INSTAGRAMOVÝ ÚČET SPOLEČNOSTI RED BULL ČR 

Obrázek 15 - Ukázka příspěvku na Instagramu 
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Při dřívějším uvedení jednoho ze čtyř produktů, Simply Coly by Red 

Bull, společnost využila v rámci digitálního marketingu komunikaci 

skrze influencery – tedy lidi, kteří mají vyšší dosah na sociál-

ních sítích a mohou se tedy stát tzv. názorovými vůdci produktu. 

Jednou z priorit bylo spojit tyto produkty s dobrým jídlem a 

gastronomií celkově, a proto se marketingové oddělení spojilo 

s určitými lokálními „bloggery“, kteří se zajímají o jídlo a zdra-

vé stravování. K těmto food bloggerům se následně přidali i ovliv-

ňovatelé z oblasti cestování či se zajímavým stylem života a také 

osobnosti z české hudební scény, jelikož více různorodých témat 

znamená pravděpodobně i více potenciálních zákazníků. Mezi tyto 

influencery patřili například: Adriana Fialová, Aneta Charitonová, 

Jana Dufková, Kateřina Winterová, Nikol Kudělková, Ben Cristovao a 

další. Nicméně co se týče komunikace Organics by Red Bull, společ-

nost nevyužila žádného z těchto influencerů a ani nenavázala spo-

lupráci s novými.  

 

V neposlední řadě byl neodmyslitelným komunikačním nástrojem Con-
sumer Collecting, který je majoritním základem pro fungování Word-
of-Mouth marketingu ve společnosti Red Bull. Jak již bylo zmíněno, 

hlavním cílem Consumer Collectingu je získávání nových či potenci-

álních zákazníků skrze komunikaci ve správný čas a na správném 

místě, vytváření loajality ke značce a snaha z potenciálního kon-

zumenta udělat konzumenta pravidelného. Skrze sampling aktivity 

lze u konzumenta budovat povědomí o nových produktech co možná 

nejpřirozenější a nenásilnou formou, přičemž je důležité konzumen-

ta seznámit s odlišnou formou produktu, založenou na přírodním 

osvěžení. Členové CC oddělení se pohybují především v místech vy-

soké koncentrace univerzitních studentů a zaměřují se zejména na 

generaci Z, která je jim velmi blízko.  

 

Wings Team je přední linií nového produktu a značky tím, že má vy-

soce osobní interakce s lidmi v různých okamžicích a příležitos-

tech spotřeby v jejich každodenním životě. CC oddělení se snaží 

budovat pevný vztah se studenty, vytváří vlastní marketingové ak-

tivace v rámci kampusů, a pomáhá tak vytvářet Brand love na uni-

verzitní půdě, což je rovněž klíčovou mantrou v targetingu společ-

nosti Red Bull. Nicméně hlavní nevýhodou komunikační kampaně skrze 

Consumer Collecting je fakt, že probíhal během léta (červenec-

září), kdy mají studenti volno od školních dní, a tak nebylo možné 

dostatečně nové produkty komunikovat této cílové skupině. O to ví-

ce se společnost musela zabývat TV produktovou reklamou a digitál-

ním marketingem.  
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ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOST RED BULL, FOTOGRAF: JAN HADRABA  
 

Consumer Collecting se rovněž podílelo na národním uvedení nových 

produktů na lokálním trhu. Hlavním cílem bylo představit tyto pro-

dukty co možná největší škále lidí a vysvětlit jim skrze rozdílnou 

komunikaci odlišnost od klasického vlajkového energetického nápo-

je. Proběhla tříměsíční intenzivní „mise“, která cílila na rele-

vantní příležitosti konzumace. Pro potřeby této tříměsíční mise 

došlo před samotným launchem k brandingu Mini Cooperů, které slou-

ží jako nedílná součást práce Wings Teamu a zároveň jsou hlavním 

komunikačním nástrojem, jenž tvoří neobyčejnou vizibilitu brandu. 

Dalším důležitým nástrojem Wings Teamu byly tzv. „sampling tagy“ – 

malé papírové komunikace ve tvaru plechovky, ve kterých byly kom-

pletní informace o produktu. Tyto sampling tagy se dávají ke každé 

plechovce Organics by Red Bull. Významným komunikačním nástrojem 

jsou rovněž termoregulační batohy, ve kterých Wings Team nosí ple-

chovky.  

 

Cílem všech misí bylo vyhledání konzumentů v relevantní situaci, 

kdy potřebovali osvěžení, přičemž jim byly tyto produkty nabídnuty 

a bylo jim vysvětleno, o jaké produkty se jedná, popřípadě došlo k 

radikálnímu vysvětlení, že Red Bull přichází s novou produktovou 

řadou, která již nespadá do kategorie energetických nápojů. Ple-

chovky musí být vždy vychlazené a otevřené. Společnost Red Bull 

věří, že komunikace je jedním z vůbec nejúčinnějších nástrojů mar-

ketingu. Stěžejní příležitostí pro sampling za účelem vyzkoušení 

formou produktu zdarma bylo vyhledávání různých městských parků, 

hradů a zámků, festivalů jídla, obědových pauz v kancelářích a 

dalších podobných situací, kdy potenciální spotřebitelé tráví pří-

jemně svůj volný čas a potřebovali by osvěžení. V rámci sampling 

aktivit lze využít i tzv. indirect metody, které spočívají 

Obrázek 16 - Komunikace skrze Wings Team 
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v nepřímém předání produktu na relevantních místech spojených 

s konkrétními příležitostmi konzumace Organics by Red Bull. Tato 

metoda se používá tehdy, pokud cílové konzumenty nelze vyhledat 

přímo. Nicméně této aktivity při kampani využito nebylo.  

 

Společnost Red Bull prokázala formou guerilla marketingu svůj ino-
vativní přístup známou aktivitou na studentské půdě zvanou 

Airdrop, na níž se podílelo primárně Brand, Digital a Consumer 

Collecting oddělení. Dohromady byly zapojeny tři Red Bull Airdropy 

v rámci České republiky. Záměrem tohoto konceptu bylo přinést li-

dem nezapomenutelný zážitek v podobě Organics by Red Bull. Jak již 

název napovídá, Red Bull Airdrop je speciálně připravená aktivace, 

která ukazuje dřevěnou krabici plnou produktů. Tyto boxy by měly 

simulovat pocit, že byly vyhozeny z obřích vzdušných balónů z ne-

be. Tato aktivace pro spotřebitele vyvolává nezodpovězené otázky o 

tom, jak se box na dané místo dostal a kdo ho tam zanechal. Někte-

ří zjistili, že po bližším pohledu je to pravděpodobně marketingo-

vá strategie. Tato komunikace měla u spotřebitele vyvolat pocit 

sounáležitosti a nakonec vyvolat WOM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: INTERNÍ MATERIÁLY SPOLEČNOST RED BULL  

 

Poslední složkou komunikační kampaně byla čistě produktová tele-
vizní reklama, která běžela v hlavních uváděcích měsících – čer-
venci a srpnu. Reklama trvající patnáct vteřin zaujímá především 

informativní funkcí, prostřednictvím které by měl potenciální zá-

kazník jednoduše pochopit odlišnost produktů. Každý ze čtyř pro-

duktů je představen zvlášť, je vyzdvihnut benefit v podobě bio 

produktů a závěrem je zmíněno, že se nejedná o energetický nápoj. 

Na základě úspěšnosti prodejů a výsledků TV ratingu probíhala TV 

Obrázek 17 - Airdrop (guerilla marketing) 



| 104 

reklama následně i v prosinci, a to v rámci finančních prostředků 

centrály. Nicméně žádná smysluplná strategie v tomto rozhodnutí 

nebyla. 

 

6.1.4 Rozpočet a měření účinnosti kampaně  

Společnost Red Bull určuje svůj rozpočet na komunikační kampaň me-

todou založenou na splnění cílů a úkolů, což znamená, že jsou fi-

nanční prostředky rozloženy na jednotlivé komunikační aktivity, 

které by měly splňovat konkrétní komunikační cíle a zároveň budou 

odpovídat požadavkům a stanoveným prioritám top managementu spo-

lečnosti. Ten rozhoduje o tom, kde jsou finanční prostředky nejví-

ce potřeba právě s ohledem na zmíněné komunikační cíle a 

v neposlední řadě s ohledem na požadavky rakouské centrály a do-

stupných zdrojů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DLE INTERNÍCH MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI RED BULL  

 

V grafu č. 2 je znázorněno procentuální rozložení disponibilních 

finančních prostředků, které byly alokovány na konkrétní komuni-

kační nástroje. Společnost nejvíce investovala do komunikace 

v rámci OOH (out of home). Tato forma reklamy byla umístěna přede-

vším na viditelná místa, jako jsou čerpací stanice, stanice MHD, 

billboardy nebo také LED obrazovky. Největší část této formy však 

zaujímala reklama v rámci In-storu, tedy v podobě POS/POP materiá-

lů. Druhou finančně náročnou formou reklamy byl digitální marke-

ting, který probíhal půl roku, počínaje červencem. Téměř stejnou 

finančně náročnou část tvořila produktová TV reklama, která byla 

15%

17%

2%66%

TV Digitální marketing SEM OOH

Graf 2 - Rozložení finančních prostředků v rámci kampaně 
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nastavena pouze na hlavní komunikační měsíce, tedy červenec a sr-

pen. Nejméně finančně náročnou složkou kampaně byla metoda SEM, 

která zaujímala pouze 2 % z celkového rozpočtu.  

 

Společnost se při měření úspěšnosti komunikační kampaně snaží re-

flektovat výsledky do čísel a prodejů vzhledem ke stanovenému 

business plánu, přičemž sleduje křivku korelace komunikačních ak-

tivit vs. výše prodejů. Nicméně značnou pozornost věnuje i nepří-

mým metodám, kde marketéři sledují sledovanost médií, postoje a 

vnímání značky zákazníkem. Jedním z úkolů Digital oddělení je sle-

dování jednotlivých médií společnosti, sledování obliby konkrétní-

ho obsahu nebo také sledování finanční náročnosti komunikačních 

aktivit v rámci konkrétních médií na základě jejich dosahu. 

K měření online displejových kampaní se používá kombinace trackin-

gu stránek (kde komunikuje společnost Red Bull svým obsahem) a 

NetMonitoru. Co se týče reklamy na sociálních sítích, společnost 

svůj dosah měří skrze Ads Manager platformu.  

 

Pro měření úspěšnosti TV reklam společnost Red Bull využívá nejmo-

dernější technologii, tzv. peoplemetry. V tomto dynamickém pro-

středí se prokázalo, že peoplemetři jsou schopni měřit publikum se 

stupněm přesnosti a detailů, které překonávají předchozí alterna-

tivní měřící systémy. Pomocí tohoto způsobu měření společnost 

zjišťovala, jaký typ diváka se na produktovou televizní reklamu 

díval a kdy. Na základě těchto výsledků sledovanosti mohla společ-

nost určit úspěšnost reklamy. 
 

Ke zjištění účinnosti komunikační kampaně a vnímání nového produk-

tu společnost využívá také výsledky a průzkumy T&A. Poslední do-

stupnou formou měření účinnosti kampaně je skrze oddělení Consumer 

Collecting a jejich platformou RBU, což je platforma, kterou vyu-

žívají zástupci CC k zaznamenávání informací z osobních kontaktů 

s konzumenty. Díky RBU má společnost neustále aktuální informace o 

vnímání produktů konzumenty a o stavu oslovených potenciálních 

spotřebitelů. Jde o postřehy, jako jsou spotřebitelské preference, 

vnímání produktů a značky či zjištění situací, ve kterých jsou 

produkty spotřebovány, jak často jsou konzumenty spotřebovány, ne-

bo z jakých důvodů dochází k odmítání produktů. Tato forma měření 

dat je pouze doplňkem pro utvoření celkového dojmu společnosti, 

jelikož nikdy nenahradí skutečně měřitelné metody. Určitou část 

dat zpracovává pro společnost mediální agentura Mindshare pro-

střednictvím interních měřících nástrojů.  
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7 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V předchozí kapitole byla provedena podrobná analýza strategie ko-

munikační kampaně, kterou společnost uplatnila v rámci uvedení no-

vých produktů Organics by Red Bull na českém trhu v roce 2018. 

V současnosti probíhá komunikace pouze skrze vybrané komunikační 

nástroje. Tím prvním je komunikace prostřednictvím OOH (out of ho-

me) reklamy. Tato forma reklamy je umístěna zejména v rámci 

POP/POS propagačních materiálů v podnicích a obchodech nebo 

v okolí čerpacích stanic. Druhým a aktuálně také posledním komuni-

kačním nástrojem nastaveným na propagaci produktů Organics by Red 

Bull je televizní reklama. První vlna spuštění produktové televiz-

ní reklamy probíhala v únoru a březnu tohoto roku. Druhá vlna je 

nastavena na měsíce těsně před létem, tedy na květen a červen. Ji-

ná kampaň v tuhle chvíli neprobíhá, proto je cílem práce navržení 

inovativních komunikačních aktivací zaměřených primárně na léto 

2019, převážně skrze takové komunikační nástroje, které povedou 

k zasažení cílové skupiny generace Z a které zároveň povedou ke 

zvýšení povědomí o těchto produktech. Tyto návrhy budou vycházet 

zejména z výsledků marketingového průzkumu a také z výše uvedené 

analýzy předchozí kampaně. 

 

7.1 Výzkumné šetření  

Teoretická část diplomové práce obsahuje množství dat a výzkumů o 

generaci Z, nicméně vždy je potřeba nahlížet na cílového spotřebi-

tele z hlediska lokálního vnímání, tedy českého trhu. Výzkumné 

šetření je tudíž provedeno převážně se záměrem zjištění informací 

o generaci Z v rámci České republiky. Generace Z je generace naro-

zená v několika letech před a po přelomu tisíciletí, nicméně nee-

xistuje žádný jednotný milník, který tuto generaci odděluje od té 

předchozí. Ti, kteří byli předmětem tohoto výzkumu, se narodili v 

letech 1995 až 2001, jelikož se jedná o věkové rozmezí, v jakém 

generaci Z shledává společnost Red Bull.  

 

Výsledky ukazují jejich postoje, chování či zkušenosti a nabízí 

přehled o jejich hodnotách, respektive na jakých hodnotách lze 

předpokládat pozitivní vnímání komunikace produktové řady Organics 

by Red Bull. Jelikož o této generaci není příliš známo, jaké mají 

její příslušníci zájmy, potřeby a chování v určitých situacích z 

hlediska lokálního trhu, budou předmětem výzkumu právě oni. Bez 

řádného porozumění této generaci naleznou organizace jen těžko 
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prostředek a cestu, jak se k této generaci dostat skrze komunikač-

ní kampaně blíže.  

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat strategii komunikač-

ní kampaně, kterou uplatnila mezinárodní společnost Red Bull Česká 

republika, s.r.o. při uvedení nového produktu na český trh, ná-

sledně provést a vyhodnotit nereprezentativní kvantitativní marke-

tingový výzkum s cílem určit, zda byla kampaň úspěšná, a následně 

navrhnout případná inovační řešení komunikační kampaně, která by 

vedla ke zdokonalení komunikace již zavedeného produktu, a tím i 

ke zvýšení povědomí o produktu. Přestože se navrhovaná část zamě-

řuje čistě na generaci Z, je výzkumný vzorek stanoven ve věkovém 

rozmezí 18-40 let, a to z důvodu, že se jedná o cílovou skupinu 

společnosti Red Bull a zároveň lze předpokládat určité rozdíly 

v názorech a vnímání těchto dvou skupin. Významným zdrojem infor-

mací byly rovněž konzultace a rozhovor s výkonnými zaměstnanci 

Brand oddělení mezinárodní společnosti Red Bull ČR, s.r.o., dále 

vlastní zkušenosti autorky práce a jako doplňkový zdroj informací 

byly využity interní a propagační materiály společnosti a informa-

ce volně dostupné na internetu.  

 

7.1.1 Metodologický postup práce  

Součástí analýzy současného stavu je kvantitativní forma výzkumu 

skrze elektronické dotazníkové šetření cílené na výzkumný vzorek 

ve věku 18-40 let, převážně tedy na generaci Z na území České re-

publiky. Prioritou při výběru respondentů bude míra jejich rele-

vance k řešení definovaných hypotéz, a sice přesné rozdělení vý-

zkumného prvku do dvou různých skupin – generace Z (18-24 let) a 

zbylé cílové skupiny společnosti Red Bull (25-40 let). U respon-

dentů v tomto věkovém rozmezí lze předpokládat větší míru rele-

vantních názorů, jelikož se jedná o cílovou skupinu společnosti 

Red Bull.  

 

Marketingový průzkum formou dotazníkového šetření probíhal 

v období od 20. 3. 2019 do 20. 4. 2019, zúčastnilo se jej celkem 

307 respondentů a byl zcela anonymní. Dotazník se skládal z 21 

otázek, přičemž hlavním zaměřením bylo zhodnocení komunikační kam-

paně nově uvedených produktů Organics by Red Bull na českém trhu, 

zjištění povědomí o těchto produktech, dále srozumitelnost a po-

chopení jejich positioningu, míra užití a preference komunikačních 

nástrojů a v neposlední řadě zjištění rozdílnosti názorů a potřeb 

generace Z s ohledem na druhou část výzkumné skupiny. Při tvorbě 
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dotazníku došlo k použití otevřených, polootevřených a uzavřených 

otázek, z toho první čtyři byly dotazovány pro statistické účely a 

pro možnost vyčlenění odpovědí generace Z. Cílem průzkumu je 

zanalyzování úspěšnosti komunikační kampaně společnosti Red Bull 

ČR, s.r.o. na nově uvedenou produktovou řadu Organics by Red Bull 

a zjištění, na jakých hodnotách či principech postavit budoucí 

komunikační aktivity těchto produktů výhradně pro generaci Z na 

lokálním trhu, na základě kterých bude následně formulováno 

doporučení.  

 

Dotazník byl odeslán respondentům elektronicky prostřednictvím so-

ciálních sítí a je uveden na konci diplomové práce v příloze 1. 

Získaná data z výzkumného šetření budou následně graficky zpraco-

vána. Poté z nich budou odvozena východiska pro zpracování navrho-

vané části. Tato navrhovaná část bude tedy promítat poznatky 

z teoretické části, z analýzy společnosti v praktické části a z 

názorů respondentů z dotazníkového šetření. V tomto důsledku bude 

navrhovaná část reflektovat inovační aktivity komunikační kampaně 

pro generaci Z, a to tak, aby došlo k naplnění hlavního cíle této 

diplomové práce.  

	
Pro bližší pochopení obsahu dotazníkového šetření byly definovány 

dílčí cíle a k nim jsou zároveň formulovány pracovní hypotézy, 

které vycházejí z cílů komunikační kampaně Organics by Red Bull. 

Stanovení pracovních hypotéz rovněž napomohlo při redukci sbíra-

ných informací.   

 

Cíl 1 
Zjistit, zda byl positioning nových produktů Organics by Red Bull 

definován správně, zda odpovídá specifikaci produktů a jaká je 

skutečná míra povědomí o tomto positioningu.  

 

Cíl 2 
Určit, odkud se respondenti o produktech Organics by Red Bull nej-

častěji dozvídali.  

 

Cíl 3 
Zjistit, která komunikační aktivace by nejlépe odpovídala potřebám 

cílových spotřebitelů, a zasáhla je tak vhodným způsobem. 

V souvislosti s tím je zároveň potřeba zjistit, které komunikační 

nástroje je k tomu nutné využít.  
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Hypotéza 1 
Alespoň 50 % respondentů si je vědomo správného komunikačního sdě-

lení, tedy faktu, že jde o bio limonády, nikoli o energetické ná-

poje.  

 

Hypotéza 2 
Alespoň třetina všech respondentů se o nové produktové řadě dozvě-

děla prostřednictvím sociálních sítí.  

 

Hypotéza 3 
Hlavní zastávající hodnotou generace Z při komunikačních kampaních 

je především spojení produktů se zážitky. Jedním z majoritních ko-

munikačních nástrojů, které tato generace rovněž uznává, je digi-

tální marketing.  

 

7.1.2 Prezentace výsledků 

Výsledky dotazníkového šetření jsou sumarizovány verbálním a gra-

fickým/tabulkovým hodnocením.  

 

Úvodní část struktury dotazníku zaujímaly čtyři selektivní otázky. 

První otázka se týkala pohlaví. Dotazováno bylo celkem 307 osob, 

z toho 190 žen (62 %) a 117 mužů (38 %). Další, avšak velmi pod-

statnou otázkou bylo zjištění četnosti věkové skupiny, jelikož pro 

navrhovanou část je primárně důležitá věková kategorie 18-24 let 

neboli generace Z. Cílovou skupinou společnosti Red Bull je věková 

kategorie 18-40 let, proto bylo toto rozpětí rozděleno na dvě kon-

krétní kohorty. Generaci Z (18-24 let) tvoří 148 respondentů (48 

%) a věkovou kategorii 25-40 let 159 respondentů (52 %). Třetí 

otázka zjišťovala, jaké je respondentovo sociální postavení, při-

čemž šlo uvést více možností (student, nezaměstnaný, part time 

job, full time job, freelancer, vlastní podnikání). Celkem 191 (62 

%) z celkového počtu respondentů tvoří studenti, z nichž 94 re-

spondentů disponuje polovičním úvazkem (part time job), 45 respon-

dentů je nezaměstnaných, 36 respondentů fungují jako freelanceři 

(„na vlastní noze“), 6 respondentů má dokonce plný úvazek (full 

time job) a zbylých 10 respondentů zaujímá kombinaci těchto statu-

sů. Celkem 116 respondentů již nestuduje a pracuje na plný úvazek. 

Poslední selektivní otázkou je údaj o nejvyšším dosaženém vzdělá-

ní. Z celkového počtu má již 161 osob (52 %) vysokoškolský titul, 

6 osob (2 %) vystudovanou vyšší odbornou školu, 129 respondentů 

(42 %) má ukončenou střední školu či učiliště a pouze 11 (4 %) re-

spondentů teprve základní školu.  
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Otázky č. 5 a 6 měly za úkol více přiblížit zkoumanou skupinu ge-

nerace Z a poukázat na možné rozdíly v rámci uznávaných hodnot 

druhé věkové skupiny (25-40 let).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZDROJ: VLASTNÍ ŠETŘENÍ  

Tou první byla otázka, která se respondentů dotazovala na konkrét-

ní aktivitu, při níž nejraději tráví svůj volný čas, přičemž mohli 

uvést více možností. Z grafu č. 3 jsou patrné značné rozdíly mezi 

věkovými kategoriemi, nicméně mezi hlavní aktivity trávení volného 

času v rámci zkoumané generace Z patří festivaly, sociální sítě, 

cestování a chill (odpočinek) s kamarády. Druhá kategorie je ve 

způsobu trávení volného času podstatně jednoznačnější. Mezi jejich 

stěžejní aktivity patří cestování a cvičení nebo sport obecně. Do 

jiných aktivit respondenti uváděli nejčastěji e-sport, sledování 

seriálů, vaření, tanec nebo četbu.  

 

Druhou otázkou v rámci zjištění rozdílů mezi generací Z a druhou 

částí výzkumného vzorku bylo určení, které hodnoty jsou jim nej-

bližší. Respondenti mohli opět uvést více možností. Četnost odpo-

vědí v rámci obou věkových kategorií ukazuje graf č. 4. Mezi dvě 

nejzásadnější hodnoty patří jednoznačně zdraví a rodina či kamará-

di. Rapidní rozdíl lze spatřit především u hodnot, jako jsou zá-

žitky nebo úspěch v práci, kde generace Z přikládá více než dva-

krát větší význam zmíněným zážitkům na rozdíl od druhé kategorie 

(25-40) let. Co se týče úspěchu v práci, zde má naopak větší za-

stoupení věková kategorie 25-40 let.  
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ZDROJ: VLASTNÍ ŠETŘENÍ  
 

Otázka č. 7 zjišťovala, jaké kampaně potenciální spotřebitele baví 

nejvíce, respektive co primárně od značek v rámci komunikace vyža-

dují. Na výběr měli respondenti z produktové reklamy, zábavného 

obsahu/zážitku, inovativnosti, vzdělání, rozšíření svých znalostí 

a customizace. Zástupci generace Z jednoznačně uvedli, že od zna-

ček nejvíce požadují zábavný obsah či zážitek propojený s produk-

ty. Konkrétně se jedná o 47 % respondentů patřících do generace Z, 

z obou kategorií jde pak o 128 respondentů z celkového počtu 307 

osob. Co se týče výsledků věkové kategorie 25-40 let, mezi hlavní 

dva požadavky patří rovněž zábavný obsah/zážitek s 58 respondenty, 

dále pak customizace s 45 respondenty. Nejmenší vliv na obě věkové 

kategorie mají produktové reklamy, kampaň založená na vzdělání a 

rozšíření svých znalostí. Graf č. 5 ukazuje rozložení preferencí 

generace Z.  
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ZDROJ: VLASTNÍ ŠETŘENÍ  

 

Otázka č. 8 měla za cíl určit, na co konkrétně se potenciální spo-

třebitelé při nákupu nápojů zaměřují, přičemž mohli uvést více 

možností. Nejpočetnější část respondentů, konkrétně 34 %, dává při 

nákupu přednost především chuti. Další významné zastoupení 

s celkem 21 % respondentů odpovědělo, že je pro ně důležité slože-

ní nápojů. Dále pak cena s 15 %, funkčnost produktů s 9 %, vzhled 

obalu s 8 %, konkrétní přínosy a benefity se 7 % a společenská od-

povědnost firmy daného produktu se 6 % zastoupením respondentů.  

 

Následující dvě otázky byly zaměřeny na vztah a loajalitu respon-

dentů ke značkám či produktům. První z nich zjišťovala, z jakého 

důvodu a jestli vůbec propagují potenciální konzumenti své oblíbe-

né značky. Téměř třetina všech respondentů (30 %) své oblíbené 

značky nijak nepropaguje. Dvěma stěžejními důvody propagování ob-

líbených značek byly kvalita (23 %) a Love brand faktor (21 %). 

Dále pak 10 % respondentů odpovědělo, že propagují produkty nebo 

značky z důvodu touhy být součástí. Dalších 8 % propaguje své ob-

líbené produkty a značky v rámci sponzoringu a finanční podpory. 

Posledních 8 % respondentů uvedlo, že jen chtějí předávat a dopo-

ručovat zajímavý obsah. Druhá otázka zjišťovala míru věrnosti ke 

značkám obecně. Až 52 % respondentů je věrno 2-3 značkám a 22 % 

z celkového výzkumného vzorku je dokonce věrno pouze jedné značce. 

Dalších 10 % dotazovaných uvedlo, že se mezi značkami často pře-

souvají a zbylých 16 % respondentů nevnímá žádnou míru věrnosti ke 

značkám.  
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Jedna z otázek, které zjišťovaly míru povědomí o produktech, měla 

za cíl určit, kolik respondentů z výzkumného vzorku produkty Orga-

nics by Red Bull již vyzkoušelo. Je pozitivní, že tyto produkty 

již vyzkoušela více než polovina, konkrétně 171 respondentů (56 

%). Otázka č. 12, tedy „Odkud jste se o těchto produktech dozvědě-

li?“, zde však hrála podstatně větší roli, jelikož zjišťovala, od-

kud konkrétně se o těchto produktech potenciální spotřebitelé do-

slechli. U této otázky bylo možné vybrat více možností. Graf č. 6 

reflektuje výsledky, kde největší zastoupení zdroje povědomí zau-

jímají sociální sítě (22 %) a komunikace skrze Wings Team (21 %). 

Za zmínku rozhodně stojí i propagace prostřednictvím In-store re-

klamy s 11 % a produktová TV reklama s 10 % respondentů. Zároveň 

jde o komunikační nástroje, do kterých společnost investovala nej-

více finančních prostředků. Celkem 12 % (78) respondentů se o pro-

duktech nedozvědělo skrze žádnou reklamu. Dále je zajímavé, že 2 % 

respondentů, byť je to nízké číslo, se dozvědělo o produktech pro-

střednictvím influencerů, přestože společnost tuto komunikační 

techniku v rámci kampaně nevyužila. Lze předpokládat, že šlo 

v tomto případě za mylnou představu o tom, že určitá svévolně pro-

pagující osoba je influencer či šlo o influencera spojeného 

s předchozím launchem Red Bull Simply Coly. Zbylé komunikační ná-

stroje jsou procentuálně znázorněny rovněž v grafu č. 6. Mezi jiné 

komunikační kanály respondenti uváděli nejčastěji osobní nabídnutí 

v podniku či baru.  
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Pro určení konkrétního okamžiku konzumace produktů následovala 

otázka č. 13, která zjišťovala, při jaké příležitosti si spotřebi-

telé produkt dali. Respondenti mohli vybírat z možností: při spor-

tu, volnočasových aktivitách, studování, posezení s kamarády, ve-

černí zábavě či v jiných situacích. Pro respondenty, kteří produkt 

zatím nevyzkoušeli, byla v nabídce možnost „při žádné“ příležitos-

ti. V této kategorii se nachází celkem 136 (31 %) respondentů. Na-

opak jako nejčastější odpověď případu konzumace respondenti uvádě-

li posezení s kamarády, jež zaujímá 92 (21 %) spotřebitelů. Hned 

dalšími nejčetnějšími příležitostmi konzumace byly volnočasové ak-

tivity s 19 % (82) respondenty a při večerní zábavě se 17 % (75) 

respondentů. Dále pak 8 % (33) respondentů si produkt dalo při 

studiu a pouze 2 % (10) z celkového výzkumného vzorku vyzkoušelo 

produkt během sportování. Poslední 2 % (10) respondentů uvedla ji-

nou možnost konzumace, a sice jízdu autem, cestování nebo „jen tak 

na chuť“.  

 

Otázka č. 14 zjišťovala míru užívání nových produktů neboli jaký 

je uživatelský status dotazovaných k produktům Organics by Red 

Bull. Celkem 33 % respondentů uvedlo, že jsou neuživateli těchto 

produktů, 16 % se považuje za potenciální uživatele, 42 % je již 

příležitostnými konzumenty a 9 % respondentů je dokonce pravidel-

nými uživateli, což je poměrně výrazná základna konzumentů nově 

uvedeného produktu.  

 

Následně dotazník vyzýval respondenty, aby zhlédli produktovou te-

levizní reklamu, na kterou bylo vynaloženo 15 % z celkového roz-

počtu v rámci kampaně, a běžela především v hlavních uváděcích mě-

sících – červenci a srpnu. Poté byla položena otázka, zda podle 

respondentů bylo komunikační sdělení formulováno správně, respek-

tive zda je jim jasné, že se již nejedná o energetické nápoje, ný-

brž o bio limonády z čistě přírodních zdrojů. Zde je nutné upozor-

nit na fakt, že i přesto, že lidé tento produkt znali, odpovídali, 

že se dozvěděli pravdu o neenergetických nápojích až po zhlédnutí 

této reklamy. Celkem 43 % (132) respondentů uvedlo, že jim komuni-

kační sdělení přijde jasné a srozumitelné, 48 % (147) respondentů 

naopak zjistilo, že se nejedná o energetické nápoje až po zhlédnu-

tí této reklamy a 9 % (28) respondentů považuje toto komunikační 

poselství za nejasné i po zhlédnutí reklamy.  

 

 

 

 



| 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ŠETŘENÍ  

 

Další otázka zněla: „Která z následujících vlastností podle Vás 

nejlépe vystihuje sdělení reklamy?“ Zde největší část respondentů 

(64 %) uvedla, že se jedná o čistě informativní typ reklamy. Ná-

sledně 16 % respondentů označilo možnost, že jde o uspokojivou re-

klamu, 10 % vnímá reklamu jako působivou a zbývajících 10 % pova-

žuje reklamu za tvůrčí. Společnost měla za cíl se především zamě-

řit na informování potenciálních konzumentů, jelikož šlo o uvedení 

nového, zcela odlišeného produktu v rámci dosavadního portfolia. 

Lze tedy konstatovat, že společnost splnila jeden z poslání této 

reklamy.   

 

S otázkou, která zjišťovala relevantnost komunikačního sdělení, 

jde ruku v ruce otázka č. 17, jejíž výsledky znázorňuje tabulka č. 

9, která vyzdvihuje hlavní atributy z pohledu respondentů při po-

myšlení na produkty Organics by Red Bull. Údaje v tabulce jsou se-

řazeny podle nejčastěji uváděných slovních spojení (podle četnos-

ti). V této fázi již měli respondenti za sebou zhlédnutí čistě 

produktové televizní reklamy a už by tedy i ti, kteří o produktech 

dosud nevěděli, měli alespoň rámcově tušit, o jaké produkty jde a 

jaké nesou komunikační sdělení. Tato otázka byla zahrnuta přede-

vším z důvodu zjištění vlastního mínění o produktech na základě 

otevřené otázky, jež by respondenta v odpovídání pokud možno nijak 

neovlivňovala. Dalším důvodem bylo ověření, potažmo vyvrácení 

pravdivosti, respektive konzistentnosti předchozích odpovědí kon-

trolní otázkou. Vztahovala se právě k otázkám následujícím po 

zhlédnutí televizní reklamy, například zda je positioning produktů 
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formulován správně. Konkrétně šlo o zjištění velikosti prvku re-

spondentů, kteří uvedou odpověď „energetický nápoj“ či podobnou 

formulaci.  

 
Tabulka 9 - Vnímání produktů z pohledu respondentů 

Pozitivní vnímání Četnost Negativní (nežádoucí) vnímání Četnost 

Osvěžení 42 Energetický nápoj 28 
Bio produkt 34 Nesoulad s brandem 9 

Limonáda z přírodních zdrojů 17 Vysoká cena 8 

Rozšíření portfolia  17 Špatné/zavádějící vystavení na 
obchodech 7 

Léto 16 Chemie 6 
Wings Team 15 Žádný lifestyle v rámci kampaně 5 

Brand 13 Příliš cukru 5 
Chuť 12   

Pěkný a poutavý design 11   
Trend 7   

Red Bull Simply Cola 5   
Inovace 5   

Red Bull Ginger Ale 5   
Volný čas 5   

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PODLE DAT VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

 

Tabulka č. 9 znázorňuje odpovědi respondentů, které jsou rozděleny 

na pozitivní a negativní, respektive nežádoucí vnímání produktů. 

Byly zvoleny pouze ty výpovědi, které se ve výsledcích dotazníko-

vého šetření opakovaly alespoň 5krát. Celkem 28krát se ve výsled-

cích objevil fakt, že se lidem skutečně vybaví energetický nápoj, 

přestože jde o bio limonády. Jedná se o jednu z hlavních bariér, 

s kterou se společnost snaží bojovat. Mezi další nežádoucí vnímání 

z pohledu respondentů patří nesoulad s brandem, vysoká cena, zavá-

dějící vystavení produktů v obchodech (vedle energetických nápojů) 

apod. Celkem 93 respondentů odpovědělo přesně tak, jak by tyto 

produkty měly být vnímány. Konkrétně jde o formulace typu osvěže-

ní, bio produktu nebo limonády z přírodních zdrojů. Dále respon-

denti často uváděli při pomyšlení na tyto produkty rozšíření port-

folia, léto, Wings Team, brand, chuť, pěkný a poutavý design nebo 

také konkrétní dva produkty z portfolia Organics by Red Bull, a 

sice Red Bull Simply Cola a Red Bull Ginger Ale. Podle interních 

průzkumů platformy RBU se zároveň jedná o dva nejoblíbenější pro-

dukty, proto není divu, že určitá část respondentů uvedla právě 

tyto dva produkty z celého portfolia.  
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Jelikož hlavní komunikační měsíce byly v letním období (červenec-

srpen), bylo těžké mířit například na studenty jakožto jednu 

z cílových skupin. V rámci komunikační kampaně se pro ně vytvořila 

guerillová marketingová aktivace formou Airdropu (viz výše), a to 

konkrétně v začátcích zimního semestru v místech studentských kam-

pusů. Jednou z otázek tedy bylo, zda si respondenti nějaké reklam-

ní aktivace v rámci studentských kampusů všimli. Z celkového počtu 

307 respondentů si této aktivace všimla méně než jedna třetina (25 

%), nicméně zde je vhodné poukázat i na výsledky výhradně generace 

Z, protože jde zároveň o věkovou kategorii studentů, kde byla vět-

ší pravděpodobnost a šance zaznamenání této marketingové aktivace. 

Tyto výsledky ukazují, že si aktivity všimlo 32 % respondentů pat-

řících pouze do věkové kategorie 18-24 (gen Z).  

 

Red Bull jakožto značka je pro svůj obsah poměrně známý, ať už 

globálně, nebo lokálně. Otázka č. 19 se zaměřila na zjištění sle-

dovanosti jednotlivých mediálních kanálů společnosti Red Bull. Me-

zi tyto dostupné kanály patří primárně webové stránky společnosti, 

Instagram, Facebook a podcasty, přičemž veškerý obsah je přizpůso-

bený lokálním spotřebitelům. Z výsledků je patrné, že obsah Red 

Bullu je pro úctyhodnou část respondentů opravdu zajímavý, jelikož 

více než polovina je skutečně odběratelem tohoto obsahu. 11 % re-

spondentů dokonce sleduje veškeré dostupné kanály společnosti Red 

Bull. Druhá polovina, konkrétně 37 % z výzkumného prvku, nesleduje 

žádný z oficiálních kanálů společnosti.  

 

Otázka č. 20 se zabývala zjištěním, kterou formou či nástrojem si 

respondenti nejčastěji zjišťují informace o značkách nebo produk-

tech. Respondenti měli na výběr z komunikačních nástrojů, jako 

jsou sociální sítě, In-store propagace, webová stránka společnos-

ti, WOM (doporučení), televizní reklamy nebo čistě internet. 

Z výsledků dotazníkového šetření lze konstatovat, že ve dvou pří-

padech se odlišují preference generace Z a zbylé části responden-

tů. Jedním z nich jsou sociální sítě, kde zmiňovaná generace 

Z tomuto nástroji přikládá značnou váhu a zjišťuje si informace o 

produktech převážně touto formou. Konkrétně jde o 63 respondentů. 

Druhá výzkumná skupina naopak vyhledává informace především pro-

střednictvím internetu. Třetí nejčetnější komunikační metodou, 

která má v obou věkových kategorií téměř stejné zastoupení, je me-

toda WOM (doporučení). Dohromady tuto metodu uvedlo 70 responden-

tů. Podobně jsou na tom webové stránky společnosti, avšak zde je 

četnost respondentů podstatně nižší. Prostřednictvím televizních 

reklam vyhledává informace o produktech spíše věková kategorie 25-



| 118 

40 let. Nejméně si respondenti vyhledávají informace o produktech 

skrze In-store propagace. Mezi ostatní komunikační nástroje, které 

respondenti uváděli, patří přímý kontakt s produktem či značkou. 

Celkovou četnost rozdělení komunikačních nástrojů reflektuje graf 

č. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ŠETŘENÍ  

 

Poslední otázka se dotazovala na formu reklamy, kterou respondenti 

nejvíce preferují, respektive má na ně největší vliv a nachází v 

ní určitou míru důvěry. Respondenti mohli uvádět více možností. 

Graf č. 9 ukazuje výsledky dotazníkového šetření a reflektuje roz-

díly v preferencích generace Z a druhé výzkumné skupiny. V rámci 

generace Z lze konstatovat, že existují tři stěžejní komunikační 

nástroje, které ji nejvíce ovlivňují. Jsou jimi sociální sítě, in-

fluenceři/microinfluenceři a eventy či zážitky s daným produktem. 

Co se týče druhé věkové skupiny, jsou výsledky více rozmístěny do 

všech komunikačních nástrojů. Nejvíce však důvěřují internetu, dá-

le eventům a zážitkům spojeným s produktem nebo také WOM formě 

marketingu. Z výsledků je rovněž patrné, že tradičnější nástroje 

marketingové komunikace jsou spíše na ústupu. Avšak ačkoliv jsou 

televizní reklamy rychlým způsobem, jak zaujmout velké množství 

lidí, nejsou v současnosti příliš důvěryhodným nástrojem komunika-

ce, zejména tedy v případě generace Z. Reklamy v tisku a rádiu 

jsou na tom ještě o něco hůře. 
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ZDROJ: VLASTNÍ ŠETŘENÍ  

 

7.1.3 Interpretace výsledků  

Z výše uvedených výsledků dotazníkového šetření lze vyhodnotit 

zvolené pracovní hypotézy. První hypotéza tvrdila, že alespoň 50 % 

respondentů si je vědomo správného komunikačního sdělení, tedy 

faktu, že jde o bio limonády, nikoli o energetické nápoje. Na tuto 

hypotézu lze pohlížet ze dvou různých stran. Celkem 43 % (132) re-

spondentů uvedlo, že jim komunikační sdělení přijde srozumitelné a 

bylo jim již před zhlédnutím televizní reklamy zcela jasné, že se 

o energetické nápoje nejedná. V tomto případě by tedy k potvrzení 

první hypotézy nedošlo, jelikož se jedná o menší než 50% vzorek 

respondentů. Nicméně dalších 48 % (147) respondentů uvedlo, že jim 

přijde komunikační sdělení jasné až po zhlédnutí reklamy, což zna-

mená, že i přesto, že tyto produkty znali, si nebyli vědomi faktu, 

že to již nejsou energetické nápoje. Nicméně formulace komunikač-

ního sdělení televizní produktové reklamy je postaveno dle těchto 

respondentů rovněž adekvátně. Pokud by tedy hypotéza brala v potaz 

kladné odpovědi i po zhlédnutí televizní reklamy, mohla by být po-

važována za potvrzenou. Pouze 9 % (28) respondentů shledává posi-

tioning brandu za nejasný i po zhlédnutí reklamy. Jedná se o jednu 

z majoritních bariér, s kterou se společnost snaží bojovat skrze 

různé komunikační metody. Na tuto hypotézu nepřímo navazovala 
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v dotazníkovém šetření i otázka č. 17, která zcela nenásilnou for-

mou měla za cíl zjistit, zda i na tomto místě někteří 

z respondentů uvedou v odpovědích, že se jedná o energetický ná-

poj. Celkem 28krát zde respondenti odpověděli, že se jim při po-

myšlení na produkty Organics by Red Bull vybaví jako první energe-

tické nápoje.   

 
Hypotéza 2 uváděla, že alespoň třetina všech respondentů se o nové 

produktové řadě dozvěděla prostřednictvím sociálních sítí. Výsled-

ky dotazníkového šetření ukázaly, že zdroj povědomí byl rapidněji 

roztříštěný. Největší zastoupení zdroje povědomí skutečně zaujíma-

jí sociální sítě, jak jej predikovala hypotéza, nicméně jedná se 

pouze o 22 %, nikoli o třetinu respondentů. Druhým značným zdrojem 

povědomí zde byla komunikace prostřednictvím Wings Teamu (21 %). 

Pokud by hypotéza brala v potaz pouze generaci Z, byla by opět po-

tvrzena, jelikož se skrze sociální sítě o produktech Organics by 

Red Bull dozvědělo 34 % respondentů této kohorty.  

 

Poslední hypotéza zjišťovala, zda hlavní zastávající hodnotou ge-

nerace Z při komunikačních kampaních je opravdu spojení produktů 

se zážitky a zároveň zda jedním z majoritních komunikačních ná-

strojů, které tato generace rovněž uznává, je digitální marketing.  

Generace Z v rámci jedné z otázek jednoznačně uvedla, že od značek 

nejvíce požadují zábavný obsah či zážitek propojený s produkty. 

Konkrétně se jedná o 47 % respondentů. První část poslední pracov-

ní hypotézy je tedy potvrzena. Otázka č. 20 se pak zabývala zjiš-

těním, kterou formou či nástrojem si respondenti nejčastěji zjiš-

ťují informace o značkách nebo produktech. Z výsledků dotazníkové-

ho šetření lze konstatovat, že zmiňovaná generace Z sociálním sí-

tím přikládá značnou váhu a zjišťuje si informace o produktech 

převážně touto formou. Konkrétně jde o 63 respondentů. Poslední 

otázka se dotazovala na formu reklamy, kterou respondenti nejvíce 

preferují, respektive má na ně největší vliv a nacházejí v ní ur-

čitou míru důvěry. V rámci generace Z lze konstatovat, že existují 

tři stěžejní komunikační nástroje, jež tuto generaci nejvíce 

ovlivňují. Jsou jimi sociální sítě, influenceři/microinfluenceři a 

eventy či zážitky spojené s daným produktem. Jelikož komunikace 

skrze sociální sítě a influencer marketing patří mezi digitální 

marketing, lze tuto hypotézu považovat zcela za potvrzenou.  
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8 ZHODNOCENÍ KAMPANĚ A NÁVRH INO-
VACÍ  

Východiskem pro zhodnocení slouží teoretické poznatky o generaci 

Z, podrobná analýza komunikační kampaně Organics by Red Bull a vý-

sledky dotazníkového šetření zaměřené primárně na již zmíněnou ge-

neraci Z. Při návrhu je následně nutné dodržovat firemní kulturu a 

dlouhodobou strategii společnosti či cíle a priority v rámci komu-

nikace jako takové. V neposlední řadě je třeba adaptovat způsob 

komunikačního sdělení co možná nejblíže cílové skupině – generaci 

Z. Velká část dat byla získána s využitím kvalitativních rozhovorů 

se zaměstnanci společnosti z daných oblastí.  

 

Ve věku velkých dat a personalizace jsou si spotřebitelé stále ví-

ce vědomi svého soukromí. Generace Z stále častěji provádí aktivní 

kroky na ochranu svých údajů a anonymity. Určité množství zástupců 

generace Z dokonce odstraňuje cookies, což způsobuje nepříjemnosti 

pro mnoho webových stránek a internetových maloobchodních prode-

jen, které se spoléhají na data souborů cookies, přizpůsobují své 

platformy a poskytují návštěvníkům individuální doporučení. Tato 

generace je zaplavena reklamou po celý život, a proto se společ-

nost musí snažit zavádět inovativní a cílené kampaně, které jsou 

relevantní a přidávají určitou hodnotu životu generace Z, ať už 

prostřednictvím poskytování zábavného obsahu či formou digitálního 

marketingu, jak i vyplývá z dotazníkového šetření.  

 

Komunikační nástroje, do kterých společnost investovala největší 

část finančních prostředků, se zároveň staly hlavním zdrojem pově-

domí o těchto produktech, což lze považovat za jeden z úspěšných 

faktorů v rámci strategie komunikační kampaně. Co se týče business 

plánu z pohledu komunikační kampaně, společnost splnila interně 

nařízené priority, které byly zadané rakouskou centrálou. Jakmile 

je totiž splněno alespoň 50 % plánu, považuje se za úspěšný. Spo-

lečnost v rámci uvedení nových produktů Organics by Red Bull čelí 

dvěma hlavním bariérám, jež lze skrze komunikační kampaně alespoň 

zčásti eliminovat. Jsou jimi vyšší cena a nízké povědomí o odliš-

ném positioningu bio limonád z přírodních zdrojů, které mají při-

nášet lidem především osvěžení. Podle marketingového průzkumu je 

povědomí po prvním roce uvedení produktů na český trh pozitivní. 

Celkem 82 % respondentů o produktech už slyšelo a 56 % dokonce 

produkty vyzkoušelo. To, s čím ale společnost musí do budoucna ví-
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ce operovat, je vyvrácení nežádoucího chápání positioningu produk-

tů. Z průzkumu totiž rovněž vyplývá, že více než polovina respon-

dentů nebyla srozuměna se skutečností, že se již nejedná o energe-

tické nápoje. Je patrné, že v případu uvedení nové produktové řady 

na trh není nutné komunikovat primárně jejich funkční vlastnosti, 

jako je tomu například u vlajkového produktu Red Bull Energy Drin-

ku, nýbrž je vhodnější vytvořit silnější povědomí o značce Orga-

nics by Red Bull a jejích produktech a umocnit psychologické a so-

ciální spojení s image značky.  

 

Kompletní analýza komunikační kampaně, která byla provedena a po-

psána v šesté kapitole, umožňuje přistoupit k jednotnému zhodnoce-

ní celé kampaně i na základě prodejních výsledků. S ohledem na 

business plán byly prodeje těchto produktů překročeny o jednu tře-

tinu, což lze rovněž přikládat za úspěch provedení kampaně. 

V současnosti prodeje spíše stagnují až klesají, a proto je nutné 

se zaměřit na ostatní nástroje 360stupňového komunikačního mixu, 

kterým společnost Red Bull disponuje, jelikož samotná produktová 

reklama ani OOH forma reklamy nestačí. Podle dotazníkového šetření 

je nutné zaměřit komunikaci produktů cílenou na generaci Z skrze 

digitální marketing a osobní formu komunikace prostřednictvím Con-

sumer Collecting oddělení (Wings Team), jelikož se jedná o dva 

stěžejní zdroje povědomí o produktech Organics by Red Bull. Komu-

nikace skrze Wings Team má totiž tu výhodu, že přichází 

s potenciálními konzumenty denně do kontaktu. Wings Team může ší-

řit povědomí o produktech přirozenější formou, ale zároveň také 

komunikovat správný positioning, protože jedině tak může společ-

nost nalézt novou základnu konzumentů a udržet již věrné konzumen-

ty. Základním doporučením je nadále pokračovat v uplatňování ho-

listické koncepce a využívat sestavený a jedinečný komunikační 

mix, jak tomu bylo při komunikační kampani uvedení produktové řady 

Organics by Red Bull na český trh, jelikož pouze tak naučí své po-

tenciální konzumenty kupovat produkty z celého portfolia, a spo-

lečnost tak bude moci více prosperovat. Společnost Red Bull má 

značně do detailů propracovaný marketing a je nutné, aby ho v celé 

své podobě implementoval na produkty Organics by Red Bull s tím, 

že je zároveň nutné adaptovat přístupy komunikace na lokální pre-

ference konzumentů. Přestože je nutné jednat do určitě míry glo-

bálně, měla by se společnost orientovat především lokálně. 

 

Bariéra vyšší ceny v rámci strategie cenové politiky nemůže být do 

určité míry upravena, a to z důvodu nařízení centrálou, nicméně 

jsou místa, kde se tato bariéra v podstatě nevyskytuje. Jsou jimi 
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podniky a večerní bary. Na tento fakt je tedy potřeba reagovat bu-

dováním rozsáhlejší distribuce. Jelikož je potřeba reagovat na ak-

tuální trendy a hledat aktuálně velmi navštěvovaná místa, mělo by 

se On Premise oddělení více zaměřit na zalistování produktů 

v „hipster“ kavárnách, bistrech, barech apod. Co se týče nízkého 

povědomí o odlišném positioningu, měla by se společnost více zamě-

řit na svůj digitální marketing. V rámci sociálních sítí je nutné 
tvořit obsah týkající se těchto produktů po celý rok, nikoli jen 

v letním období, a cílit tak na potenciální konzumenty z co možná 

nejvíce dostupných kanálů, které mají na cílový segment generace 

Z velký vliv, a co možná nejintenzivněji. Jedním z majoritních do-

poručení v tomto rychlém světě je navázání spolupráce 

s relevantními influencery, kteří vytvoří na svých profilech při-
rozený a autentický obsah, který nenásilnou formou bude komuniko-

vat produkty se správným positioningem. Při dřívějším uvedení Sim-

ply Coly by Red Bull společnost využila v rámci digitálního marke-

tingu komunikaci skrze influencery a bylo to tehdy vyhodnoceno ja-

ko jeden z nejvlivnějších a nejúspěšnějších komunikačních nástrojů 

vůbec. V rámci komunikační kampaně Organics by Red Bull tato forma 

komunikace využita nebyla. Společnost nevyužila žádného z těchto 

influencerů a ani nenavázala spolupráci s novými. Jednou z priorit 

by bylo spojit tyto produkty s dobrým jídlem a gastronomií celko-

vě, a proto by bylo vhodné spojit se opět s určitými lokálními 

„bloggery“, kteří se zajímají o jídlo, zdravé stravování či jsou 

určitým způsobem lifestylově založení. Mohou to být rovněž influ-

enceři zajímající se o životní prostředí, jelikož jde o produkty 

ze 100 % přírodních zdrojů, a i samotná plechovka je 100% recyklo-

vatelná. V tomto směru by bylo také vhodné vytvořit oddělený in-

stagramový účet zaměřený pouze na produkty Organics by Red Bull 

s více lifestylovým obsahem v rámci lokálního trhu. Ten by zaručil 

lepší vnímání produktů jako samostatné jednotky. Z marketingového 

průzkumu je totiž patrné, že obsah společnosti Red Bull potenciál-

ní spotřebitele opravdu baví. Až 60 % respondentů sleduje alespoň 

jeden oficiální Red Bull kanál.  

 

Druhým pilířem doporučení v rámci komunikace je WOM technika skrze 

Wings Team, jelikož je to právě Wings Team, který může nejlépe cí-
lit na generaci Z. Jak již bylo zmíněno, Wings Team je přední li-

nií nového produktu a značky, a to tím, že má vysoce osobní inter-

akce s lidmi v různých okamžicích a příležitostech spotřeby v je-

jich každodenním životě. Hlavní nevýhodou komunikační kampaně skr-

ze Wings Team je fakt, že probíhal během léta, kdy je velmi těžké 

zaměřit své plány přímo na vysokoškolské studenty (gen Z).  
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Jednou z navrhovaných aktivací je tzv. „sales attack“, který by 

probíhal ve spolupráci s obchodním oddělením. Hlavním důvodem je 

fakt, že ve většině prodejních míst, převážně v oblasti On Premi-

su, je cenová bariéra minimální, na druhou stranu je distribuce v 

těchto podnicích v současnosti značně omezená. Cílem tohoto attac-

ku by bylo představení nového produktového portfolia tváří v tvář 

(sampling), informování o možných nabídkách ve velkoobchodech, po-

skytování POS materiálů pro podporu prodeje (flayers, letáky, dis-

pleje, samolepky atd.), zalistování produktů v oblíbených a trendy 

podnicích (bistra, kavárny, bary), zalistování produktů na festi-

valech, zalistování produktů na studentských kampusech nebo jen 

samotná podpora prodeje. Attack by proběhl ve všech hlavních regi-

onech – tedy v Praze, Hradci Králové, Plzni, Brně, Ostravě a Čes-

kých Budějovicích. Skrze tuto aktivaci by mělo dojít především 

k prolomení bariér na místech, kde by měl potenciální prodej pro-

duktového portfolia Organics by Red Bull smysl, ale zároveň je zde 

obtížné zalistování těchto produktů. Před uvedenou aktivací by 

proběhl v těchto místech samotný sampling skrze Wings Team, aby 

došlo k prvotnímu povědomí o produktech a pozitivnímu vnímání 

značky z pohledu zákazníků.  

 

Druhou navrženou aktivací je Organics attack. Tuto aktivaci skrze 

Wings Team lze uvést na příkladu metody AIDAS. Komunikační kampaň 

v rámci Organics attacku spočívá v přilákání pozornosti skrze 

Wings Team, který poskytne vzorky Organics plechovek zdarma a bude 

komunikovat všechny potřebné informace, odlišnosti těchto produktů 

a správný positioning. Cílem je potenciální konzumenty ohromit jak 

samotnými novými produkty, tak i svým sofistikovaným přímým marke-

tingem. Jedinou nevýhodou může být delší čas strávený vysvětlová-

ním nového portfolia produktů spotřebitelům a vyvrácení mýtů o 

energetických nápojích. Jakmile se spotřebitelé seznámí s produk-

tem, měla by správná komunikace přispět ke zvýšení jejich zájmu. 

Spotřebitelé by měli být stimulováni pocitem nebo silnými emocemi. 

Celá komunikační kampaň by měla zaujmout a následně zájem udržet. 

V neposlední řadě by měla být marketingová kampaň dostatečně pře-

svědčivá, aby umožnila spotřebiteli v budoucnu produkt zakoupit. V 

případě osobního odběru vzorků vzniká zájem po důkladném sdělování 

všech přínosů a řádném vysvětlení, proč se v této situaci hodí 

konzumovat daný produkt. Zájem úzce souvisí s touhou. V této fázi 

by mělo dojít ke konečnému uvědomění, že si spotřebitel tento nový 

produkt oblíbí. Předposledním krokem je akce vedoucího spotřebite-

le k nákupu. Po všech marketingových aktivitách záleží pouze na 

tom, zda se spotřebitelé rozhodnou opakovaně nakupovat nový výro-
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bek. Po koupi produktu by neměla komunikace stagnovat, nýbrž by 

mělo dojít k motivování zákazníka k doporučení daného produktu či 

dalšímu nákupu. Ideální jsou v tomto kroku sociální sítě či influ-

encer marketing. Tyto malé podněty po prodejním procesu skutečně 

vyvolávají důvěru v zákazníkovi a on si následně častěji vybaví 

spíše daný produkt než některý konkurenční.		 
 

Mezi nejčastějšími odpověďmi v případu konzumace produktů respon-

denti uváděli posezení s kamarády, volnočasové aktivity a konzuma-

ci při večerní zábavě nebo při studiu. Na základě těchto výsledků 

byla navržena i adekvátní místa samplingu v rámci relevantních 

příležitostí spotřeby produktů. Patří mezi ně vysoké školy a kam-

pusy, festivaly, rádia a novinové kanceláře, větší office domy, 

kanceláře otevřených prostor velkých korporací či místa 

s volnočasovými aktivitami, jako jsou parky, hřiště, botanické za-

hrady, cyklostezky nebo vodní aktivity. Dále jde o zastávky měst-

ské dopravy, policii, hasičský sbor nebo nemocniční zařízení. Sou-

částí attacku by byl i tzv. indirect sampling, což je aktivita ne-

přímého předání produktů, při které se tyto produkty zanechají na 

relevantních místech spojených s konkrétními příležitostmi kon-

zumace, jelikož je na těchto místech obtížné provést klasický 

sampling „face to face“. Mohlo by jít například o autopůjčovny, 

jelikož respondenti často uváděli, že si produkt dali právě při 

řízení nebo v dalších místech, kde například půjčují kola, šlapa-

dla, paddleboardy apod. Jelikož při této aktivitě nedojde k přímé 

komunikaci skrze Wings Team, bylo by potřeba vymyslet komunikaci 

formou leafletu (letáčku), který by o produktech sdělil stěžejní 

myšlenku, a to v konkrétní příležitosti výskytu spotřebitele. Sou-

částí tohoto attacku by bylo i focení, jehož obsah by mohl být po-

užit na sociálních sítích společnosti Red Bull. Poslední aktivací 

prostřednictvím Consumer Collectingu bude uspořádání tzv. hacků, 

což je guerillová forma komunikace provedená netradičním způsobem 

na univerzitních kampusech. Množství hacků, které lze vymyslet je 

poměrně dost. Mohlo by jít o doručení balíčků s plechovkami stu-

dentům na zkoušky, přednášky, přijímačky apod. Dále by mohly být 

Organics produkty předávány v tubusu na promocích vysokoškolských 

studentů, kde se běžně samplují (rozdávají) klasické energetické 

nápoje. Jelikož jde při samplingu Organics produktů především o 

osvěžení, mohly by být plechovky umístěny v ledových kostkách na 

území studentských kampusů. Mezi studenty by se tato aktivita ší-

řila, vznikala by tzv. WOM komunikace a produkty by se dostaly do 

většího povědomí.  
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Závěr 

Marketing za poslední desetiletí prochází velmi rychlými změnami, 

ať už v oblasti technologií (internet, sociální sítě atd.), nebo 

ve stylu marketingové komunikace jako takové. Společnosti tudíž 

neustále musí hledat nové techniky, jak potenciální zákazníky zau-

jmout relevantním způsobem.  

 

Diplomová práce byla rozdělena na část teoretickou a část praktic-

kou. Teoretická část práce čerpala z českých i zahraničních publi-

kací a online zdrojů. Zabývala se nejdříve marketingem a jeho 

trendy, marketingovou komunikací, značkou a následně se přesunula 

ke komunikační kampani a jejímu aplikování. Na teoretickou část 

práce navázala část praktická, která se zabývala podrobným sezná-

mením společnosti Red Bull ČR, s.r.o. a uvedením nové produktové 

řady Organics by Red Bull na český trh včetně analýzy komunikační 

kampaně. Analýza kampaně vycházela ze situační GAP analýzy společ-

nosti v návaznosti na její dlouhodobé cíle, určení konkrétního po-

tenciálu a charakteristiky kategorie bio limonád na lokálním trhu. 

Dále byla kampaň rozdělena na definování STP procesu, určení komu-

nikačních cílů a nástrojů, vymezení rozpočtu na komunikační kampaň 

a způsobu měření účinnosti kampaně. Následně bylo provedeno zhod-

nocení, a na základě zjištěných hypotéz a výsledků marketingového 

výzkumu práce předkládá inovativní návrhy pro komunikační kampaň 

zavedených produktů, konkrétně cílené na generaci Z.  

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo tedy analyzování strategie ko-

munikační kampaně, kterou uplatnila mezinárodní společnost Red 

Bull Česká republika, s.r.o. při uvedení nového produktu na český 

trh. Díky pracovním možnostem autorky práce se podařilo zapojit do 

národní marketingové komunikační kampaně, na základě čehož mohla 

být následně provedena podrobná analýza a zhodnocení. Na základě 

této analýzy a výsledků marketingového výzkumu bylo umožněno kam-

paň vyhodnotit jako úspěšnou, a to hned z několika důvodů. Tím 

prvním je fakt, že komunikační nástroje, do kterých společnost in-

vestovala největší obnos finančních prostředků, zároveň fungovaly 

jako stěžejní zdroj povědomí. Dalšími faktory vykazující míru 

úspěšnosti komunikační kampaně je splnění business plánu s ohledem 

na prodejní výsledky, které byly překročeny o jednu třetinu, nebo 

následně výsledky marketingového průzkumu, které vykazují vysokou 

míru povědomí o těchto produktech. Nicméně je třeba se na komuni-

kaci poměrně mladých produktů soustředit i nadále, a to i z důvodu 

momentální stagnace prodejů těchto produktů.  
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Společnost v rámci uvedení nových produktů Organics by Red Bull 

čelí dvěma hlavním bariérám, jež lze skrze komunikační kampaně 

alespoň zčásti eliminovat. Jsou jimi vyšší cena a nízké povědomí o 

odlišném positioningu bio limonád z přírodních zdrojů, které mají 

přinášet lidem především osvěžení. Bariéra vyšší ceny v rámci 

strategie cenové politiky nemůže být do určité míry redukována, a 

proto se musí hledat alternativy, kde je tato bariéra minimální. 

Na tento fakt je tedy potřeba reagovat budováním rozsáhlejší dis-

tribuce v oblasti večerních podniků, barů a kaváren (On Premise). 

Co se týče nízkého povědomí o odlišném positioningu, měla by se 

společnost více zaměřit na svůj digitální marketing. Z plynoucích 

výsledků v rámci generace Z lze konstatovat, že existují tři stě-

žejní komunikační nástroje, jež tuto generaci nejvíce ovlivňují. 

Jsou jimi sociální sítě, influenceři/microinfluenceři a eventy či 

zážitky spojené s daným produktem.  

 

Společnost Red Bull se vyznačuje velmi propracovaným marketingovým 

a komunikačním přístupem, avšak je nutné, aby ho v celé své podobě 

implementovala i v rámci kampaně produktů Organics by Red Bull 

s tím, že je zároveň nutné adaptovat přístupy komunikace na lokál-

ní preference konzumentů. Jedním z doporučených kroků komunikační 

kampaně do budoucna je především komplexnější zapojení digitálního 

marketingu, zejména formou influencer marketingu, a to nejen 

z důvodu výsledků marketingového průzkumu, ale také vzhledem 

k předchozí úspěšnosti této techniky při uvedení Simply Coly. Ná-

vrhem je tedy vyhledání a následná spolupráce s relevantními in-

fluencery, kteří budou komunikovat produkty přirozenou formou. Ti-

to influenceři by mohli být lidé se zaměřením na zdravé stravová-

ní, cestování či ochranu životního prostředí. Při vhodně zvolených 

influencerech, kteří budou daný produkt komunikovat, je možné po-

zitivně působit na velkou skupinu nových spotřebitelů či zasáhnout 

novou cílovou skupinu lidí, neboť influenceři jsou v dnešní době 

hlavními udavači trendů. Další výhodou influencer marketingu je 

možnost přesného zacílení na definovanou cílovou skupinu, na kte-

rou chce společnost působit, tedy generaci Z. Mezi další doporuče-

ní z oblasti digitálního marketingu patří návrh, aby se společnost 

snažila vytvářet lokální obsah během celého roku, nikoli jen 

v letním období, nebo dále vytvoření samostatného instagramového 

účtu Organics by Red Bull s lokálním obsahem. Další mantrou je 

rovněž silná komunikace skrze Wings Team, který bude šířit povědo-

mí o těchto produktech a zároveň bude posilovat správný positio-

ning celého portfolia nových produktů. Tyto komunikační nástroje 

byly zvoleny na základě výsledků marketingového průzkumu, 
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z předchozích zkušeností společnosti Red Bull a také z důvodu, že 

se jedná o komunikační nástroje, které jsou mladé generaci 

Z nejblíže. Zmíněné návrhy slouží jako predikce budoucího vývoje 

komunikace a měly by pomoci ke zvýšení povědomí o produktech, 

zejména u cílové skupiny generace Z. Lze tedy konstatovat, že cíl 

diplomové práce byl splněn.  

 

Přínosem práce je zhodnocení komunikační kampaně, kterou společ-

nost implementovala v rámci uvedení nových produktů na lokální 

trh, a následná navržená opatření, jejichž realizací může dojít ke 

zlepšení celého procesu komunikační kampaně a ke zvýšení povědomí 

o produktech Organics by Red Bull. Podrobná analýza strategie spo-

lečnosti včetně návrhů a doporučení mohou rovněž sloužit komuko-

liv, jehož cílem je uvedení nových produktů na trh nebo zvýšení 

povědomí o produktech podobného charakteru. Dalším přínosem mohou 

být získané informace o míře využití a způsobu aplikování komuni-

kačních nástrojů na úrovni tradičního a moderního pojetí. Podrob-

nou analýzu generace Z z globálního i lokálního pojetí lze rovněž 

považovat za přínos této práce.  
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Dobrý den,  

 

V rámci studia na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (obor: Projektové 

řízení inovací v podniku) bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, který se 

vztahuje k mé diplomové práci na téma „Komunikační kampaň ve vybrané společnos-

ti“.  

Cílem dotazníku je zanalyzování úspěšnosti komunikační kampaně společnosti Red 

Bull ČR, s.r.o. na nově uvedenou produktovou řadu Organics by Red Bull, zjištění 

povědomí o těchto produktech a definování na jakých hodnotách či principech po-

stavit budoucí komunikační aktivity těchto produktů, výhradně pro generaci Z na 

lokálním trhu. Dotazník je dobrovolný, zcela anonymní a bude využit pouze pro 

účely výše uvedené diplomové práce. Výsledky dotazníku budou prezentovány písem-

nou a následně ústní formou. Výsledky nebudou zveřejňovány na žádných interneto-

vých stránkách a sociálních sítí. Kritérium pro vyplnění dotazníku je věkové roz-

mezí mezi 18-40 lety, a to z důvodu hlavní cílové skupiny společnosti Red Bull.  

 

Předem děkuji za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku.  

Sarah Vegnerová 

 

1) Jakého jste pohlaví?  

a)  Muž  

b)  Žena 

 

2) Jaký je Váš věk? 

a) 18-24 (ročník 1995-2001)  

b) 25-40 (ročník 1979-1994) 

 

3) Jaký je Váš status/sociální postavení? Lze uvést více možností.  

a) Student 

b) Part time job 

c) Full time job 

d) Freelancer (na volné noze/živnostník/nezávislý) 

e) Vlastní podnikání  

f) Nezaměstnaný/á  

 

Příloha 1 - Dotazník Organics by Red Bull 

 
Příloha 2 - Dotazník Organics by Red Bull 
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4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Střední (nebo učiliště)  

c) Vyšší odborné 

d) Vysoké 

 

5) Jak nejraději trávíte volný čas? Lze uvést více možností.  

a) Cvičení/sport 

b) Chill s kamarády  

c) Navštěvování nových bister/kaváren 

d) Cestování  

e) Sociální sítě a média  

f) Festivaly/kultura/hudba  

g) Kreativní tvorba  

h) Zájem o zdravý životní styl (stravování)  

i) Jiné  

 

6) Jaké hodnoty jsou Vám nejbližší? Lze uvést více možností.  

a) Úspěch v práci  

b) Rodina/kamarádi  

c) Svoboda 

d) Vzdělání  

e) Aktuální trendy (značky apod.)  

f) Příroda 

g) Udržitelnost (ekologie apod.)) 

h) Zdraví  

i) Zážitky  

j) Materiálnost  

k) Jiné  

 

7) Jaké kampaně Vás baví, respektive co primárně vyžadujete od značek?  

a) Customizace/personalizace  

b) Rozšíření svých znalostí 

c) Vzdělání 

d) Inovativnost, trend  

e) Zábavný obsah/zážitek  

f) Produktové reklamy  

g) Jiné  

 

8) Na co se zaměřujete při nákupu nápojů? Lze uvést více možností.  

a) Složení 

b) Cena 

c) Chuť  
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d) Vzhled obalu 

e) Přínosy a benefity 

f) Funkčnost 

g) Společenská odpovědnost firmy daného produktu  

 

9) Z jakého důvodu propagujete své oblíbené značky?  

a) Kvalita 

b) Love Brand 

c) Finanční stránka (sponzoring)  

d) Zajímavost 

e) Touha být součástí 

f) Žádné značky nijak nepropaguji  

 

10) Jaký je Váš status k věrnosti značkám? 

a) Snažíte se kupovat stále stejnou vyzkoušenou značku 

b) Jste věrni 2-3 značkám 

c) Často se mezi značkami přesouváte 

d) Nemíváte žádnou míru věrnosti ke značce  

 

11) Vyzkoušeli jste již některý produkt z nové řady Organics by Red Bull? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ano 

b) Ne 

 

12) Odkud jste se o těchto produktech dozvěděli? Lze uvést více možností.  

a) Bannerová reklama  

b) WOM (doporučení) 

c) Reklama v televizi 

d) Influencer marketing  

e) Sociální sítě  

f) In store (reklamy na obchodech/v podnicích – POS/POP)  

g) Billboardy  

h) Internet, web společnosti  

i) Tisk  
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j) Wings Team  

k) Marketingová akce  

l) Nevím o produktech  

m) Jiné  

 

13) Při jaké příležitosti jste si produkt dali? Lze uvést více možností.  

a) Leisure aktivity (volnočasové)  

b) Sport 

c) Studování 

d) Posezení s kamarády 

e) Večerní zábava 

f) Při žádné  

g) Jiné  

 

14) Jaký je váš uživatelský status k těmto produktům?  

a) Žádný (neuživatel) 

b) Potenciální uživatel 

c) Příležitostný uživatel 

d) Pravidelný uživatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Bylo podle Vás komunikační sdělení správně formulováno, respektive je Vám 

jasné, že se nejedná o energetické nápoje?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Ano, ale až po shlédnutí této reklamy  

 

16) Která z následujících vlastností podle Vás nejlépe vystihuje sdělení reklamy?  

a) Tvůrčí 

b) Působivá 

c) Uspokojivá 

d) Informační 

e) Jiná  
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17) Co vás při myšlence na tyto produkty napadne jako první?  

Uveďte  

 

18) Všimli jste si nějaké aktivace (kampaně) v rámci studentských kampusů?  

a) Ano 

b) Ne 

 

19) Sledujete některý kanál společnosti Red Bull (Web, Instagram, Facebook, 

Podcasty…)? 

a) Ano, sleduji alespoň jeden kanál 

b) Ano, sleduji všechny kanály 

c) Ne, nesleduji ani jeden kanál  

 

20) Jakou formou/nástrojem si nejčastěji zjišťujete informace o znač-

kách/produktech?  

a) Search engines (vyhledávače)  

b) Televizní reklamy  

c) Sociální sítě 

d) WOM (doporučení)  

e) Webové stránky společnosti  

f) In store propagace na obchodech/v podnicích (POP/POS)  

g) Jiné  

 

21) Jakou formu reklamy nejvíce preferujete, respektive má na Vás největší vliv a 

nacházíte v ní určitou míru důvěry? Lze uvést více možností.  

a) Tisk  

b) Televizní reklamy  

c) Rádio  

d) Internet/web/blogy 

e) WOM (doporučení)  

f) Eventy/zážitky s daným produktem  

g) Influenceři 

h) Microinfluenceři  

i) Sociální sítě   
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